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HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2020. JÚLIUS 23-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

 
Határozat száma: 211/2020. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. július 23-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők 
szerint állapította meg: 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel kötendő együttműködési megállapodásról 
2. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társasággal új munkahelyi és közétkeztetési 

közszolgáltatási szerződés megkötéséről 
3. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású intézmények vezetői részére megállapított illetmények 

emeléséről 
4. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények vezetői közalkalmazotti jogviszonyának 

átalakulásáról 
5. Előterjesztés a kulturális intézmények alapító okiratainak módosításáról 
6. Előterjesztés a „Hatvan Városért” Közalapítvány 2019. évi beszámolójának elfogadásáról 
7. Előterjesztés a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet tartós helyettesítés útján történő egészségügyi feladat 

ellátásáról 
8. Előterjesztés a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításban mobiljegy 

bevezetéséről 
9. Előterjesztés a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos döntésről 
10. Előterjesztés a „Zöld város projekt megvalósításával kapcsolatban trafó áthelyezése” elnevezésű 

közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről 
11. Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére a hatvani 5331/21 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő 

jégcsarnok beruházás megvalósítása érdekében pénzeszköz átadásáról 
12. Előterjesztés szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos 

megállapodásról 
13. Előterjesztés lámpatestek bérletére vonatkozó szerződés lezárását követő eszközvásárlásról 
14. Előterjesztés játszótéri eszközökkel kapcsolatos döntésről 
15. Előterjesztés az „Önkormányzatok rendkívüli támogatása” című pályázat benyújtásáról 
16. Előterjesztés a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” tárgyú pályázat benyújtásáról 
17. Előterjesztés a „Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása” tárgyú pályázat 

benyújtásáról 
18. Előterjesztés a 3000 Hatvan, Tabán út 22. III/14. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról 
19. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvan, Grassalkovich út 3. B. épület társasháza 

részére 
20. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hajós Alfréd utcai bölcsődében redőnyök 

felszereléséhez 
Előterjeszt ő, előadó az 1-20. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 

ZÁRT ÜLÉS:  
1. Előterjesztés a főépítésszel megkötött megbízási szerződés közös megegyezéssel történő 

megszűntetéséről, és új főépítész megbízásáról 
Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester” 

 
Határozat száma:  212/2020. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel (cégjegyzékszám: 10-09-
023832, 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) határozatlan időtartamra együttműködési megállapodást köt a 
határozat melléklete szerinti tartalommal a gazdasági társaság Hatvan város területén levő gazdasági 
létesítményeinek esetleges kiürítése esetén az ott dolgozókat biztonságos, erre alkalmas, temperált helyen 
történő elhelyezése érdekében önkormányzati tulajdonú épületekben. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására, 
valamint a megállapodásnak valamennyi szerződő fél és a további érintettek részére történő megküldésére.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (együttműködési megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 212/2020. (VII. 23.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  213/2020. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társasággal 
(székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 2020. szeptember 1. napjától közszolgáltatási szerződést köt 



2023. augusztus 31. napjáig tartó határozott időtartamra a munkahelyi és közétkeztetési közfeladatok ellátása 
céljából a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület a közszolgáltatási szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét az okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. augusztus 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Közszolgáltatási szerződés munkahelyi és közétkeztetés ellátására 

 
mely létrejött egyrészről: 
Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH törzsszáma: 15380250-8411-321-10;; 
adószáma: 15380250-2-10; bankszámlaszáma: K&H Bank Zrt. 10403538-49575051-56561001; képviseli: Horváth 
Richárd polgármester) mint megrendelő (továbbiakban: megrendelő), 
 
másrészről: 
 
Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.; 
cégjegyzékszáma: 10-09-034409; adószáma: 24799591-2-10; képviseli: Kodákné Nagy Ágnes ügyvezető) mint 
közszolgáltató (továbbiakban: közszolgáltató) 
 
együttesen felek (a továbbiakban: felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 
 

1.) 
Felek rögzítik, hogy Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete önként vállalt közfeladataként deklarált 
munkahelyi és közétkeztetési közszolgáltatás céljából, annak ellátásra közszolgáltatási szerződést kíván kötni 
Közszolgáltatóval. 
 

2.) 
Jelen szerződésben foglalt közszolgáltatás a következő önkormányzati fenntartású vagy működtetésű, illetve az állami 
intézményfenntartó központ általi fenntartású intézményekre vonatkozik: 
 
1) Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola (Hatvan, Kossuth tér 1.); 
2) Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (Hatvan, Balassi Bálint út 44.); 
3) Hatvani Napsugár Óvoda (Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.); 
4) Hatvani Százszorszép Óvoda (Hatvan, Hajós Alfréd utca 43.); 
5) Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (Hatvan, Vörösmarty tér 1.); 
6) Hatvani 5. Sz. Általános Iskola (Hatvan, Szabadság út 13.); 
7) Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola (Hatvan, Géza fejedelem utca 2.); 
8) Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola (Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.); 
9) Hatvani Varázskapu Óvoda (Hatvan, Jókai Mór út 9.); 
10) Hatvani Csicsergő Óvoda (Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.); 
11) Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.); 
12) Hatvani Polgármesteri Hivatal (Hatvan, Kossuth tér 2.); 
13) Hatvani Bajza József Gimnázium (Hatvan, Balassi Bálint út 17.); 
14) Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást Végző 
Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (3000 Hatvan, Ratkó József utca 10.) 
15) Heves Megyei SZC Damjanich János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (Hatvan, Vécsey utca 2/a.); 
 

3.) 
Közszolgáltató a megrendelővel megkötött bérleti szerződéssel biztosított tárgyi feltételek alapján köteles saját 
alkalmazottjai útján a munkahelyi és közétkeztetési közszolgáltatást ellátni, mely feladatellátás során közreműködőt 
nem vehet igénybe. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a szükséges árubeszerzésekre, építési beruházásokra, a 
vagyonkezelési szerződés hatálya alá tartozó ingatlanok és ingóságok felújítására, karbantartására, javítására, 
állagmegóvására, ételszállításra, illetve számviteli, auditálási, könyvelési és adó tanácsadási szolgáltatásra. 
 

4.) 
Közszolgáltató kijelenti, hogy a főző és melegítő konyhákra vonatkozó hatósági engedélyek rendelkezésre állnak. 
 

5.) 
Megrendelő kijelenti, hogy a 2.) pontban felsorolt intézmény közreműködésével közszolgáltató rendelkezésére 
folyamatosan bocsátja a közszolgáltatásra vonatkozó valamennyi adatot, így az ellátandó személyek számát 



korcsoportonkénti bontásban, dietetikus és liszt érzékeny étkeztetési igény nagyságát, óvodában, iskolában szervezett 
kedvezményes étkeztetés normatívájának várható nagyságát. 
 

6.) 
Közszolgáltató vállalja, hogy a munkahelyi és közétkeztetést az intézmények tekintetében a vonatkozó jogszabályok, 
hatósági engedélyek, élelmiszerbiztonsági előírások alapján az ellátandó személyek számának megfelelően 
folyamatosan biztosítja. Közszolgáltató jogosult a jelen szerződésben vállalt közszolgáltatási tevékenységét nem 
veszélyeztetve harmadik személy részére éttermi és rendezvényszervezési szolgáltatást nyújtani. 
 

7.) 
a) Közszolgáltató vállalja, hogy az alapfokú oktatási intézményekben tanítási napokon órarendtől/foglalkozási 

rendtől függően tízórait/ebédet/uzsonnát, a középfokú oktatási intézményben tanítási napokon 
reggelit/ebédet/vacsorát, a Hatvani Közös Önkormányzati  Hivatalban munkanapokon 12.00 óra és 13.30 óra 
között ebédet biztosít. 

b) Közszolgáltató továbbá vállalja, hogy intézményi és önkormányzati rendezvények esetében külön 
megállapodás szerint a felmerülő igényeknek megfelelően gondoskodik az éttermi szolgáltatásról. 

c) Közszolgáltató vállalja, hogy napi bontásban valamennyi intézmény tekintetében a közszolgáltatás nyújtásának 
időtartama alatt étlapot készít korcsoportok megjelölése mellett legalább 4 hetes időintervallumra, melyet 8 
nappal korábban megrendelő részére megküld véleményezés céljából. Közszolgáltató biztosítja, hogy az 
étlapot a vonatkozó jogszabályoknak és egyéb előírásoknak való megfelelőség szempontjából dietetikus 
ellenőrzi és elemzi. 

d) Közszolgáltató vállalja szünidei gyermekétkeztetés biztosítását. 
 

8.) 
Közszolgáltató a közszolgáltatás biztosítása során köteles szorosan együttműködni megrendelővel és az 
intézményekkel, melynek keretében különösen a közszolgáltatás folyamatos ellátásának akadályba ütközését jelezni 
köteles.  

 
9.) 

Felek megállapodnak abban, hogy megrendelő a közoktatási intézmények vonatkozásában a közétkeztetési tevékenység 
ellenértékét (nyersanyag+rezsi+ÁFA) -  havonta utólag a közszolgáltató által az intézmény nevére kiállított számla 
alapján a számlán feltüntetett teljesítési határidőig teljesíti közszolgáltató részére: 
 
Közszolgáltató vállalja, hogy az oktatási intézményekben szervezett kedvezményes étkeztetés normájának 
megállapítása érdekében tárgyévre előre kalkulációt készít megrendelő számára. Felek megállapodnak, hogy 
közszolgáltató az előírásoknak megfelelően, illetve megrendelő kérése alapján adatot szolgáltat a vonatkozó 
jogszabályok rendelkezései szerint, így különösen a közétkeztetésre vonatkozó normatíva igénylése és elszámolása 
tekintetében.  
 
Közszolgáltató nyilatkozza, hogy a jelen közszolgáltatási szerződés keretében meghatározott díjbeszedés tevékenység 
vonatkozásában az ellenőrzési jogokat a megrendelő önkormányzat részéről az önkormányzat belső ellenőrzése látja el. 
 

10.) 
A közszolgáltatási szerződés időbeli hatálya  

 
Szerződő felek jelen közszolgáltatási szerződést 2020. szeptember 1. napjától kezdődő hatállyal 2023. augusztus 31. 
napjáig tartó határozott időtartamra kötik. 

 
11.)  

A közszolgáltatási szerződés megszűnése 
 

Jelen szerződés megszűnik: 
 
- A jelen okirat 10.) pontjában meghatározott határozott időtartam elteltével. Amennyiben bármelyik  szerződő 

fél a határozott időtartam lejártát követően nem kívánja a jogviszonyt fenntartani, úgy ezen szándékot a 
lejáratot megelőző 3 hónappal megelőzőleg köteles a másik fél részére írásban jelezni; 

- A felek között létrejött vagyonkezelési szerződés megszűnésével; 
- A jelen szerződésben vagy jogszabályban előírt kötelezettség súlyos vagy ismételt megszegése esetében 

bármelyik fél általi rendkívüli felmondással. Ezen felmondási jog gyakorlása előtt a sérelmet szenvedett fél 
köteles a szerződésszegés okára és a szerződésszerű teljesítésre a másik felet határidő tűzésével felhívni. A 
rendkívüli felmondás joga csak abban az esetben gyakorolható, amennyiben a szerződésszegés 
megszüntetésére megadott határidő eredménytelenül telik el; 

- Közös megegyezéssel; 



- Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével. 
- A közszolgáltatási szerződés tárgyát képező feladat megszűnésével. 
- Felek megállapodnak abban, hogy jelen közszolgáltatási szerződés bármely fél által 3 (három) hónapos 

felmondási idő közbeiktatása mellett, indokolási kötelezettség nélkül felmondhatja. 
 
Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés megszűnését követően egymással tételesen elszámolnak a megszűnést 
követő 15 napon belül. 
 

12.) 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a 
vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. 
(VI. 30.) VM rendelet szabályai az irányadók. 
 
Jelen szerződést Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 213/2020. (VII. 23.) sz. határozata hagyta jóvá. 
 

13.) 
Felek jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés tárgyalások útján kívánják rendezni. Amennyiben ez nem 
lehetséges, úgy hatáskörtől függően kikötik a Hatvani Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék kizárólagos 
illetékességét. 
 
Jelen okiratot szerződő felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen, 
jóváhagyólag aláírták. 
 
Hatvan, 2020. július ... 
 
 

Horváth Richárd polgármester  Kodákné Nagy Ágnes ügyvezető 
Hatvan Város Önkormányzata  Hatvani Közétkeztetési Kft. 

megrendelő  közszolgáltató 
 

Határozat száma:  214/2020. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós 
Alfréd utca 3.) intézményvezetőjének, Nagy Zsoltnénak az illetményét 2020. július 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 illetménye:  411.075,- Ft 
- összesen: 411.075,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (60%) (2016.07.01.-2021.06.30.) 109.620,- Ft 
- ágazati szakmai bérpótlék (10%) 41.108,- Ft 
- kereset-kiegészítés Nkt. 65.§ (2015.09.01.-2021.06.30.) 20.000,- Ft 
- mindösszesen:  581.803,- Ft” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. július 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
Határozat száma:  215/2020. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Vörösmarty tér 1.) intézményvezetőjének, Padányiné Kalocsai Editnek az illetményét 2020. július 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 illetménye:  447.615,- Ft 
- összesen:  447.615,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (60%), (2016.07.01.-2021.06.30.)  109.620,- Ft 
- ágazati szakmai bérpótlék (10%) 44.762,- Ft 
- kereset-kiegészítés Nkt. 65. § (2016.09.01.-2021.06.30.)  10.000,- Ft 
- munkaközösség vezető (2017.09.01.-2021.06.30.) 9.135,- Ft 
- mindösszesen:  621.132,- Ft” 
 
 



H a t á r i d ő  : 2020. július 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
Határozat száma:  216/2020. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor 
Kálmán út 13.) intézményvezetőjének, Simon Attilánénak az illetményét 2020. július 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 illetménye:  438.480,- Ft 
- összesen:  438.480,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (60%), (2016.07.01.-2021.06.30.)  109.620,- Ft 
- ágazati szakmai bérpótlék (10%) 43.848,- Ft 
- kereset-kiegészítés Nkt. 65. § (2015.09.01.-2021.06.30.) 15.000,- Ft 
- mindösszesen:  606.948,- Ft” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. július 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
Határozat száma:  217/2020. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi B. út 44.) intézményvezetőjének, Pető Lászlónénak az illetményét 2020. július 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 illetménye:  438.480,- Ft 
- összesen:  438.480,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék: (60%): (2017.08.01.-2022.07.31.) 109.620,- Ft 
- ágazati szakmai bérpótlék (10%) 43.848,- Ft 
- kereset-kiegészítés Nkt. 65. § (2017.08.01.-2022.07.31.) 15.000,- Ft 
- mindösszesen:  606.948,- Ft” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. július 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
Határozat száma:  218/2020. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai 
utca 9.) intézményvezetőjének, Varsányi Mónikának az illetményét 2020. július 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 illetménye:  401.940,- Ft 
- összesen:  401.940,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék: (60%): (2016.07.01.-2021.06.30.) 109.620,- Ft 
- ágazati szakmai bérpótlék (10%) 40.194,- Ft 
- kereset-kiegészítés Nkt. 65. § (2016.07.01.-2021.06.30.) 10.000,- Ft 
- mindösszesen:  561.754,- Ft” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. július 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
Határozat száma:  219/2020. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan 
Bajcsy-Zsilinszky u 10.) intézményvezetőjének, Bereczkiné Valter Anitának az illetményét 2020. július 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 illetménye:  319.725,- Ft 



- összesen:  319.725,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (80%), (2018.08.01.-2023.07.31.)  146.160,- Ft 
- ágazati szakmai bérpótlék (10%) 31.973,- Ft 
- kereset-kiegészítés Nkt. 65. § (2017.08.01.-2023.07.31.) 25.000,- Ft 
- mindösszesen:  522.858,- Ft” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. július 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
Határozat száma:  220/2020. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan Mészáros 
Lázár u 49-51.) intézményvezetőjének, Tormáné Tóth Évának az illetményét 2020. július 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 illetménye:  429.345,- Ft 
- összesen:  429.345,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (60%), (2016.07.01.-2021.06.30.)  109.620,- Ft 
- ágazati szakmai bérpótlék (10%) 42.935,- Ft 
- kereset-kiegészítés Nkt. 65. § (2016.07.01.-2021.06.30.) 10.000,- Ft 
- mindösszesen:  591.900,- Ft” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. július 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
Határozat száma:  221/2020. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenntartásában lévő Ady Endre Könyvtár, a Grassalkovich 
Művelődési Ház, valamint az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény, mint közművelődési intézmények élén 
álló vezetők közalkalmazotti jogviszonyának a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti 
jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. 
törvény szerinti átalakulásával kapcsolatban elfogadja a határozat mellékletét képező tájékoztatót (1. sz. 
melléklet), valamint ajánlatot (2. sz. melléklet). 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintett intézményvezetők részére a jogszabály szerint előírt 
tájékoztatást, majd a munkaszerződések tartalmi elemeire vonatkozó ajánlatát – a 2020. október 31-én fennálló 
intézményvezetői illetmények összegére figyelmemmel – tegye meg, egyben intézkedjen a nyilatkozatok 
beszerzéséről és a munkaszerződések, egyéb munkaügyi dokumentumok előkészítéséről, aláírásáról. 
A képviselő-testület továbbá felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetők időarányos szabadságát 2020. 
október 31. napjáig adja ki, az átalakulást megelőző napon meglévő ki nem vett szabadságát a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint pénzben váltsa meg.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. augusztus 1. (írásbeli tájékoztatásra) 
  2020. augusztus 15. (ajánlat közlésére) 
  2020. október 31. (munkaszerződés elkészítésére, időarányos szabadságok 

kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
(A 221/2020. (VII. 23.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma:  222/2020. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a fenntartásában lévő Ady Endre Könyvtár, a 
Grassalkovich Művelődési Ház, valamint az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézményvezetőit, hogy a 
kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes 
kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény alapján az általuk vezetett intézményben 
közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók részére a jogszabály szerint előírt tájékoztatást, majd a 
munkaszerződések tartalmi elemeire vonatkozó ajánlatot – a 2020. október 31-én fennálló illetmények összegére 
figyelmemmel – tegyék meg, egyben intézkedjenek a nyilatkozatok beszerzéséről és a munkaszerződések, egyéb 
munkaügyi dokumentumok előkészítéséről, aláírásáról. 
A képviselő-testület továbbá felkéri az intézményvezetőket, hogy a közalkalmazottak időarányos szabadságát 
2020. október 31. napjáig adják ki, az átalakulást megelőző napon a közalkalmazottak meglévő, ki nem vett 
szabadságait a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint pénzben váltsák meg.” 
 
 



H a t á r i d ő  : 2020. augusztus 1. (írásbeli tájékoztatásra) 
  2020. augusztus 15. (ajánlat közlésére) 
  2020. október 31. (munkaszerződés elkészítésére, időarányos szabadságok 

kiadására) 
F e l e l ő s  : a közművelődési intézmények vezetői 

 
Határozat száma:  223/2020. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Háznak (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 24.) a 63/2020. (II.20.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott és egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát a határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. A 
képviselő-testület jóváhagyja a határozat 2. sz. mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot. A képviselő-testület egyben felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény szervezeti és 
működési szabályzatának módosításáról intézkedjen és jóváhagyás végett terjessze a képviselő-testület elé.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. július 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
  a Grassalkovich Művelődési Ház intézményvezetője (szervezeti és működési 

szabályzat módosítása) 
 

(A 223/2020. (VII. 23.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 
 

Határozat száma:  224/2020. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtárnak (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti 
tér Hrsz.: 5331/24) a 14/2017. (I.26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott és egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát a határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. A 
képviselő-testület jóváhagyja a határozat 2. sz. mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot. A képviselő-testület egyben felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény szervezeti és 
működési szabályzatának módosításáról intézkedjen és jóváhagyás végett terjessze a képviselő-testület elé.” 
H a t á r i d ő  : 2020. július 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
  az Ady Endre Könyvtár intézményvezetője (szervezeti és működési szabályzat 

módosítása) 
 

(A 224/2020. (VII. 23.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 
 

Határozat száma:  225/2020. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjteménynek (székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) a 259/2017. (V.16.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott és egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően 
módosítja. A képviselő-testület jóváhagyja a határozat 2. sz. mellékletét képező, módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot. A képviselő-testület egyben felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény 
szervezeti és működési szabályzatának módosításáról intézkedjen és jóváhagyás végett terjessze a képviselő-
testület elé.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. július 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
  az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézményvezetője (szervezeti és 

működési szabályzat módosítása) 
 

(A 225/2020. (VII. 23.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 
 

Határozat száma:  226/2020. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvan Városért” Közalapítvány 2019. évi beszámolóját és 
közhasznúsági jelentését elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. július 31. 
F e l e l ő s  : „Hatvan Városért” Közalapítvány kuratóriumi elnöke 

 
 
 
 
 



Határozat száma:  227/2020. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet egészségügyi ellátásának 
keretében helyettesítésre irányuló megbízási szerződést köt 2020. szeptember 1. napjától Dr. Csiszár András 
Zoltán háziorvossal, a körzetre vonatkozó praxisjog kiadásáig, de legkésőbb 2021. február 28-ig.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező szerződés 
aláírására. 
A képviselő-testület felkéri Hatvan város polgármesterét, hogy a Dr. Reinelt Attila háziorvossal megkötött feladat-
ellátási szerződés megszűnése és a Dr. Csiszár András Zoltán háziorvossal megkötendő megbízási szerződés 
megkötésére tekintettel folytassa le a körzet átadás-átvételi eljárását. 
A képviselő-testület felhatalmazza továbbá Hatvan város polgármesterét a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet 
egészségügyi ellátásához szükséges működési engedélyekkel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. szeptember 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Megbízási szerződés a 2. számú felnőtt házi orvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátásáról 

 
Amely létrejött egyrészről Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., KSH azonosító: 
1022309, adószám: 15729394-2-10, képviseli: Horváth Richárd polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: 
megbízó),  
másrészről Dr. Csiszár András Zoltán (születési helye, ideje: Budapest XI., 1955. 03. 11., lakik: 3000 Hatvan, Báthori 
u. 8. sz., adószáma: 72701890-1-30, orvosi nyilvántartási száma: 37277, vállalkozói igazolvány száma: ES – 118355),  
mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: megbízott) együttesen felek (a továbbiakban: felek) között alulírott 
napon és helyen az alábbi feltételek mellett:  
 
1.) Megbízott vállalja, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az EüM rendelet és az idevonatkozó 
egyéb jogszabályi előírások figyelembe vételével helyettesítési feladatot lát el a 2. számú felnőtt házi orvosi körzetben 
(3000 Hatvan, Kossuth tér 8.). 
A körzet betegei számára személyesen végez megelőző-gyógyító feladatokat, és biztosítja ezek zavartalan ellátását.  
 
2.) Megbízott vállalja, hogy a hatvani 2. számú felnőtt háziorvosi körzet működéséhez szükséges engedélyeket, saját 
vállalkozása nevére megkéri.  Az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével finanszírozási szerződést köt, indokolt esetben 
szerződését megújítja, módosítja.  
 
3.) Megbízott tudomásul veszi, hogy a felnőtt orvosi szolgálat számára a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat 
köteles vezetni. Felkérésre a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya és a 
megbízó számára az orvosi titoktartást nem sértő információkat szolgáltat. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
részére a kötelező adatszolgáltatásokat teljesíti.  
 
4.) Megbízott kötelezi magát arra, hogy a városban működő házi orvosokkal, illetve a választott kollegiális szakmai 
vezetővel együttműködik.  
 
5.) Megbízott vállalja, hogy a saját körzetének működési engedélyében meghatározott rendelési idején felül heti 7,5 
órában helyettesítés keretében ellátja a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet betegeit.  Rendelési idő: hétfőn 11 órától 13 
óráig, szerdán 11.30 órától 13 óráig, kedden, csütörtökön 12 órától 14 óráig tart. Rendelkezésre állási idő hétfő – 
csütörtök 8 órától 17 óráig, péntek 8 órától 12 óráig tart.  
Megbízó jogosult a szerződés teljesítését, a rendelési idő betartását a jogszabályi keretek között ellenőrizni. 
 
6.) Megbízott vállalja, hogy helyettesítéséről és a helyettes díjazásáról maga gondoskodik. 
 
7.) Megbízott vállalja, hogy az egészségügyi ellátást segítő asszisztenciáról maga gondoskodik. 
 
8.) Megrendelő a tulajdonát képező hatvani 5191/1/A/3 hrsz.-on felvett háziorvosi rendelőt (továbbiakban: rendelő), 
amely természetben 3000 Hatvan, Kossuth tér 8.  szám alatt található, szolgáltató részére  bérleti díj fizetési 
kötelezettség nélkül bérbe adja. A rendelő az alábbi helyiségekből áll: kizárólagos használatú rendelő, 2 öltöző, közös 
használatú labor, közös használatú  váróhelyiség, közös használatú személyzeti és beteg WC-k.  
 
9.) Szolgáltató kötelezi magát, hogy a rendelő közüzemi díjait – a gázenergia 50 %-át, víz-és csatorna 50 %-át, 
elektromos energia 50  %-át, a közös költség 50 %-át, a telefondíj 50 %-át, riasztó felügyeleti díj 50 %-át, betörésjelző 
berendezések karbantartási díja 50 %-át –   megrendelő által kiállított számla alapján 15 napon belül a megrendelő 
10403538-49575051-56561001 számú bankszámlájára megfizeti. Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltató részére a fenti 
közüzemi számlákat egyidejűleg másolatban megküldi.   
 



10.) Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a 12. pont szerinti számlákat nem egyenlíti ki, úgy a jelen 
szerződés mellékletét képező írásbeli felhatalmazás alapján megrendelő azonnali beszedési megbízás formájában a 
számláját vezető pénzintézetnél a követelést benyújtja.  
 
11.) Megrendelő vállalja, hogy a rendelő épületére vonatkozóan teljes körű vagyonbiztosítást köt.  
 
12.) Szolgáltató vállalja, hogy a kizárólagos használatú rendelő és a 2 öltöző, közös használatú labor, közös használatú 
személyzeti WC-k karbantartásáról és állagmegóvásáról gondoskodik a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: lakástörvény) 
szerint azzal, hogy a rendelőhöz tartozó berendezések pótlásával és cseréjével kapcsolatos  költségeket viseli; 
karbantartási és állagmegóvási feladatok teljesítéséről a szolgáltató a megrendelőt, a tárgyévet követő év március 1. 
napjáig írásban tájékoztatja. 
 
13.)Megrendelő vállalja, hogy gondoskodik a közös használatú váróhelyiség, a közös használatú beteg WC-k 
karbantartásáról. 
Megrendelő vállalja továbbá, hogy a háziorvosi rendelő elektromos hálózatának és fűtési rendszerének  
karbantartásáról, felülvizsgálatáról és meghibásodás esetén javításáról maga gondoskodik.  
 
14.) Szolgáltató a tulajdonos felelősségkörébe tartozó, a lakástörvény 10-11. § és a 13. § (4) bekezdésében 
meghatározott felújítási munkákra vonatkozó igényét következő évre vonatkozólag a megrendelő felé minden év 
október 31. napjáig a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyekkel foglalkozó szervezeti egysége útján írásban bejelentheti. 
Megrendelő a következő évi költségvetési rendeletének elfogadását követő 30 napon belül tájékoztatja a szolgáltatót a 
felújítási munkákkal kapcsolatban.  
 
15.) Szolgáltató átalakítást, bővítést, értéknövelő beruházást csak a megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával 
végezhet.  
 
16.) Szolgáltató vállalja, hogy a helyiségek tisztántartásáról, rendeltetésszerű használatára való alkalmasságáról 
gondoskodik.  
 
17.) Szolgáltató vállalja, hogy a köztisztaság fenntartásáról valamint a zöldterületek használatáról szóló 17/2016. (VII. 
1.) önkormányzati rendelet 5. és 6. §-ának megfelelően a rendelő vonatkozásában gondoskodik a takarításról, hó- és 
síkosságmentesítéséről.  
 
18.) Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a rendelőt rendelési időn kívül gyógyító-megelőző tevékenységre használhatja, 
de bérbe nem adhatja. 
 
19.) A szolgáltató maga gondoskodik nyomtatványok, egyszer használatos eszközök, kötszerek, gyógyszerek, 
fertőtlenítőszerek, tisztítószerek beszerzéséről. A szolgáltató köteles tevékenysége során a higiénés és tisztasági 
rendszabályok betartására.  
  
20.) A jogszabályi és működési feltételek időközbeni változása esetén a szerződő felek 30 napon belül írásban, jelen 
szerződés módosítására, kiegészítésére javaslatot tehetnek. 
 
21.) A Képviselő-testület által rendeletben megállapított körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért esetleges 
kár esetén a megrendelő kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a 
szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. 
 
22.) A szerződés megszűnése esetén a szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymással a megszűnés 
napján leltár szerinti elszámolás mellett jegyzőkönyv felvételével elszámolnak. A Szolgáltató a használatba adott 
berendezéseket, tárgyakat, eszközöket, rendelőt a rendeltetésszerű használatnak megfelelő állapotban visszaszolgáltatja. 
 
23.) Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a szerződését bármely okból megszűntetik, hiánytalanul 
átadja adathordozón az őt követő háziorvosnak a beteg adatait, törzskartonját, illetve az általa vezetett nyilvántartásokat 
a folyamatos betegellátás biztosítása érdekében. 
 
24.) A felek jelen szerződés aláírásával nyilatkoznak, hogy jelen szerződés megkötésére kellő felhatalmazással 
rendelkeznek, melyet megrendelő tekintetében a 227/2020. (VII. 23.) számú képviselő-testületi határozat biztosít.  
 
25.) Jelen szerződés 2020. szeptember 1-jén lép hatályba és a hatvani 2. számú felnőtt háziorvosi körzet praxisának 
eladásáig, legfeljebb 2021. február 28. napjáig szól.  Jelen szerződést bármelyik fél jogosult rendes felmondása által 
megszüntetni 6 hónapos felmondási idő közbeiktatásával. Jelen szerződést bármelyik fél jogosult rendkívüli 
felmondással megszüntetni, amennyiben jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét a másik fél nem teljesíti, így 



megrendelő tekintetében különösen akkor, amennyiben a szolgáltató a jelen szerződés szerinti tevékenység folytatására 
való jogosultságát elveszti, illetve jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségét felhívás ellenére ismételten 
megszegi. Jelen szerződést felek közös megegyezéssel írásban bármikor megszüntethetik, illetve módosíthatják.  
 
26.) A felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban peren 
kívül rendezik. A felek pertárgyértéktől függően kikötik a Hatvani Járásbíróság vagy az Egri Törvényszék kizárólagos 
illetékességét és annak a szerződés aláírásával alávetik magukat. 
 
27.) A felek jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az 
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, valamint más egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 
 
Jelen szerződést felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben teljesen egyezőt, helybenhagyólag 
aláírják.  
 
Hatvan, 2020. ………………….. 
 

Horváth Richárd polgármester Dr. Csiszár András Zoltán       
Hatvan Város Önkormányzata vállalkozó  

megrendelő szolgáltató 
 

Határozat száma:  228/2020. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. (1091 Budapest, 
Üllői út 131.) a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítási közszolgáltatói szerződés 
keretében bevezesse a mobiljegy használatát elősegítő mobil-applikációt azzal, hogy Hatvan Város 
Önkormányzatát többletköltséget nem terhelheti.  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a VOLÁNBUSZ 
Zrt.-vel (1091 Budapest, Üllői út 131.) szükséges szerződésmódosítás megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  229/2020. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 26/2020. (I. 30.) sz. határozata alapján indult, a 
településrendezési eszközök módosítására vonatkozó eljárás keretében az M3 autópálya és a Hatvani Ipari Park 
közötti új autópálya-csomópont kialakítása kapcsán a környezetvédelemért felelős közigazgatási szervek előzetes 
véleményével összhangban a környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megküldésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  230/2020. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Hatvan város polgármesterének 106/2020. (V. 28.) 
számú határozata alapján indult, „Zöld város projekt megvalósításával kapcsolatban trafó áthelyezése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a Jász-NOKAVILL Kft. (székhely: 5123 Jászárokszállás, 
Mikszáth Kálmán u. 4.) ajánlattevőnek a 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  : 2020. július 28. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló tájékoztatás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  231/2020. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Hatvan város polgármesterének 106/2020. (V. 28.) 
számú határozata alapján indult, „Zöld város projekt megvalósításával kapcsolatban trafó áthelyezése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének a LEDVILLSZER Kft. 
(székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes 
ajánlatot tett 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 28.913.487.- Ft + ÁFA, összesen bruttó 36.720.128.- Ft összesített ajánlati árat, 
az elvégzett munkákra 12 hónap jótállásnak, továbbá a jótállási időn belül a hiba kijavítás 24 munkaórán belüli 
megkezdésének a vállalását tartalmazó ajánlatot. 
A szerződés teljesítéséhez a 2020. évben szükséges 2.891.349.- Ft összegű pénzügyi forrás Hatvan Város 
Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2/a. melléklet 
„vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés” elnevezésű költségsoron rendelkezésre áll, a 2021. évre 
szükséges pénzügyi forrás az önkormányzat 2021. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. július 28. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  232/2020. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület részére a hatvani 5331/21 
hrsz.-ú ingatlanon létesítendő jégcsarnok beruházás keretében a csapadékvíz elvezetés előleg és műszaki 
ellenőri számlák fedezetére – Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 478/2017. (IX. 18.) számú 
határozatával biztosított 480.067.334,- Ft támogatás terhére – bruttó 19.071.076,- Ft pénzeszközt ad át. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.  (II. 21.) önkormányzati 
rendelet 5. mellékletében a felhalmozási kiadások között a „Jégcsarnok építése FC Hatvan Egyesület támogatása”  
költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  233/2020. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló és a Heves Megyei 
Szakképzési Centrum vagyonkezelésében lévő, hatvani 5324/2 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Vécsey u. 
2/a. szám alatt található kivett középiskola és kollégium, valamint a hatvani 2602 hrsz.-ú, természetben 3000 
Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8/b. szám alatt található, tanműhely megnevezésű ingatlanok vonatkozásában 
költségviselési megállapodást köt a Heves Megyei Szakképzési Centrummal (székhely: 3300 Eger, Kertész u. 
128.; képviseli: Fábri Eufrozina kancellár) a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a költségviselési megállapodás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Költségviselési megállapodás 

 
amely létrejött egyrészt 
 
Hatvan Város Önkormányzata 
székhelye:   3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
képviseli:   Horváth Richárd polgármester 
törzsszáma:   729392 
adóigazgatási azonosító száma: 15729394-2-10 
bankszámlaszáma:  10403538-49575051-56561001 
statisztikai számjele:  15729394-8411-321-10 
 (a továbbiakban: Önkormányzat),  
 
másrészt 
 
Heves Megyei Szakképzési Centrum 
címe:     3300 Eger, Kertész utca 128. 
képviseli:    Fábri Eufrozina kancellár 
adóigazgatási azonosító szám:  15831938-2-10 
számlaszáma:   10035003-00335357-00000000 
(továbbiakban Centrum) 
között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 
 
1. A Felek rögzítik, hogy a Heves Megyei Szakképzési Centrum Damjanich János  
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (3000 Hatvan, Vécsey utca 2/a) intézmény a Centrum fenntartásában 
működik. A Szakképző Intézmény telephelye a hatvani 2602 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Bajcsy – Zsilinszky 



Endre út 8/b sz. alatt található, kivett középiskola megnevezésű, 3580 m2 nagyságú ingatlan, melyet a Centrum és az 
Önkormányzat között létrejött vagyonkezelési szerződés alapján kizárólagosan a Centrum működtet.  
 
2. A Felek megállapodnak abban, hogy 2020. augusztus 1. napját követően az 1. pontban megjelölt ingatlan 
használatával felmerülő áram-, és gázszolgáltatás díját jelen megállapodás hatálya alatt teljes egészében az Centrum 
viseli. A közüzemi szolgáltatók továbbra is az Önkormányzat marad a szerződő fél.  
Az energia díjak elszámolása a fogyasztásmérőkön mért tényleges fogyasztás alapján történik. 
Az áram- és gázszolgáltatás díját az Önkormányzat fizeti meg a szolgáltató felé a szolgáltató által az Önkormányzat 
részére kibocsátott számla alapján. Az Önkormányzat a számla szolgáltatótól történő átvételétől számított 5 
munkanapon belül, legalább 8 napos fizetési határidővel továbbszámlázza az energia díjat a Centrum felé közüzemi díj 
elszámolása címén. 
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az energia szolgáltatás díját a szolgáltató által megszabott 
határidőben megfizeti az energia szolgáltatás zavartalan fenntartása érdekében.  
 
3. A Felek megállapodnak a szerződésben fent említett továbbszámlázása: 
számlázási cím: Heves Megyei Szakképzési Centrum 101105, 3300 Eger, Kertész utca 128. 
postázási cím: Heves Megyei SZC 3000 Hatvan, Damjanich János  
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (3000 Hatvan, Vécsey utca 2/a) 
 
4. A Felek kötelezettséget vállalnak, hogy az 1. pontban szereplő ingatlan használata során egymással fokozottan 
együttműködnek, melynek során e megállapodás teljesítéséhez, és az annak alapját képező elszámolás ellenőrzéséhez 
szükséges adatokat egymás rendelkezésére bocsátják. 
 
5. A Felek e megállapodást 2020. augusztus 1. napjától kezdődő határozatlan időre hozzák létre. Jelen 
megállapodás a felek egyetértésével kizárólag írásban módosítható, vagy szüntethető meg. A megállapodás megszűnik 
az 1. pontban hivatkozott ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződés bármely okból való megszűnésével, a Felek 
közös megegyezésével, vagy a Felek bármelyikének jogutód nélküli megszűnésével. 
 
A Felek a megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írják alá, annak minden oldalát és mellékleteit aláírásukkal hitelesítik. 
 

 Hatvan, 2020. július ....... Eger, 2020. július ........ 

 
 Horváth Richárd Fábri Eufrozina 
 polgármester Kancellár 
 
 
 dr. Kovács Éva Mezei Krisztina 
 jegyző gazdasági vezető 

 
Határozat száma:  234/2020. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda belső világítás korszerűsítésére 
vonatkozó V-2006/00953/001. sz. bérleti szerződés lejárta után a lámpatesteket az eszközök jelenlegi 
tulajdonosától, a CAMINUS Energiaracionalizálási Szolgáltató és Fővállalkozó Zrt.-től (székhely: 6000 Kecskemét, 
Izzó u. 2. ; cégjegyzék sz.: 03-10-100375; adószám: 12747494-2-03; képviseli: Szadeczki János vezérigazgató) 
élve elővásárlási jogával megvásárolja bruttó 46.482,- Ft értéken. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az adásvételi szerződést aláírja, valamint a 
szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 
Az eszközök megvásárlásához a pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében az 
általános tartalék terhére rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (eladó értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  235/2020. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Jókai utcai játszótéren 
rugós hinta javításával, a Zrínyi utcai játszótéren kombinált játszótéri eszköz javításával, a Nyírfa utcai játszótéren 
fészekhinta állvány cseréjével, a népkerti játszótéren egy új játék (JM-VA118 Három tornyos mászóvár 
lajhármászóval) elhelyezésével az RJM-JÁTÉK Kft.-t (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli u. 14.) bízza 
meg bruttó 4.081.780,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 



Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.21.) önkormányzati 
rendeletben a 2020. évi általános tartalékkeret költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  236/2020. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az „Önkormányzatok rendkívüli 
támogatása” című pályázati felhívásra. Az igényelt támogatási összeg 47.460.534,- Ft. Pályázati önrészt a 
támogatási kérelem nem igényel. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat 
benyújtására és a pályázathoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. július 24. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  237/2020. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” tárgyú 
pályázati felhívásra pályázatot nyújt be a Grassalkovich Művelődési Ház (3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) részére 
informatikai eszközök és székek beszerzésére. A fejlesztés tervezett értéke bruttó 1.000.000,- Ft, amely 
összegből bruttó 600.000,- Ft önerő Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.21.) 
önkormányzati rendelet 4. mellékletében, az önkormányzati feladatok fejezetben rendelkezésre áll. A megpályázni 
kívánt támogatás összege 400.000,- Ft. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. augusztus 3. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 

Határozat száma:  238/2020. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének 
támogatása” tárgyú pályázati felhívásra pályázatot nyújt be a Hatvani Polgármesteri Hivatal (3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) részére. A megpályázni kívánt támogatás összege 5.000.000,- Ft. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. augusztus 3.  (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  239/2020. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 4604/18/A/13 hrsz.-ú,  
természetben 3000 Hatvan, Tabán út 22. III/14. szám alatti lakás értékesítése során – megismerve a határozat 
melléklete szerinti konkrét adásvételi szerződés tartalmát – az elővásárlási jogával nem kíván élni, egyben 
feltétlen és visszavonhatalan hozzájárulását adja e jog törléséhez az ingatlan-nyilvántartásból.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. július 23. (a határozat megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 239/2020. (VII. 23.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  240/2020. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Hatvan, Grassalkovich út 3. 
B. épület társasháza részére az épület utcafronti felújításához és színezéséhez. 
Az ingatlan területén az épület utcafronti felújítása és színezése során a szakmai szabályokat maradéktalanul be 
kell tartani. 
Hatvan Város Önkormányzata a munkavégzés során keletkező esetleges károkért felelősséget nem vállal. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 
A munkálatok megkezdése előtt 15 nappal településképi bejelentési kérelmet, valamint az engedélyköteles 
tevékenység megkezdése előtt 21 nappal a közút nem közlekedési célú igénybevételére kérelmet szükséges 
benyújtani.  
Az engedélyköteles tevékenységet az engedélyes kizárólag érvényes közút nem közlekedési célú igénybevételére 
vonatkozó engedély birtokában kezdheti meg. 
Jelen tulajdonosi hozzájárulás visszavonásig, de legfeljebb 1 évig érvényes.” 



 
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:  241/2020. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Szülők a Bölcsődés 
Gyermekekért Közhasznú Alapítvány (3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 1.) részére a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában álló hatvani 3978/20 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 1. szám alatti 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Bölcsődéje épületén a Pillangó és a Katica csoportszobák 
homlokzati nyílászáró szerkezeteire redőnyök elhelyezéséhez. 
A redőnyök beépítése során a munka- és balesetvédelmi, valamint a szakmai szabályokat maradéktalanul be kell 
tartani. 
Hatvan Város Önkormányzata a munkavégzés során keletkező esetleges károkért felelősséget nem vállal. 
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:  242/2020. (VII. 23.) z. ü. sz. kép visel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szabó János Gyula (lakik: 1084 Budapest, Víg u. 11-13.) 
főépítésszel 2015. június 30. napjától határozatlan időtartamra a főépítészi feladatok ellátására megkötött 
megbízási szerződésnek a 2020. július 20. napján kelt, a megbízási szerződést 2020. július 31. napjával közös 
megegyezéssel megszüntető okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal utólagosan jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (főépítész részére történő megküldés) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 242/2020. (VII. 23.) z.ü. sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  243/2020. (VII. 23.) z. ü. sz. kép visel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. augusztus 1-jétől határozatlan időtartamra Rátkai Attilát 
(lakik: 3300 Eger, Dobó István tér 9.) bízza meg a főépítészi feladatok ellátásával és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a határozat mellékletét képező megbízási szerződés megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megbízási szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
MEGBÍZÁSI SZERZ ŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről Hatvan Város Önkormányzata (székhelye 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. adószáma: 
15729394-2-10) képviseli: Horváth Richárd polgármester, mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) 
 
másrészről Rátkai Attila  (született:                an.:                 , adóazonosító jel:                , TAJ szám:                 , 
lakcíme:                           ), mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) 
 
között az alábbi feltételek szerint: 
 
1./ Megbízó megbízza Megbízottat, hogy Hatvan Város Önkormányzatánál a főépítészi tevékenységet a 190/2009. (IX. 

15.) Korm. rendeletet (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján lássa el. Megbízott jelen okirat aláírásával a megbízást 
elfogadja. 

 
Megbízott a megbízás keretében különösen az alábbi feladatok ellátását vállalja: 
 

a.) Előkészíti az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
Étv.) 6. § (6) bekezdése szerint Hatvan Város Önkormányzatának építésügyi feladataival kapcsolatos döntéseit 
az építésügyi hatósági tevékenység körébe tartozók kivételével. 
 

b.) Ellátja Hatvan város településrendezési eszközeinek (településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, 
helyi építési szabályzat és szabályozási terv) felülvizsgálatával összefüggő feladatokat (Korm. rendelet 8. §). 

 



c.) Az Étv-ben foglalt határidők figyelembevételével kezdeményezheti – a törvény által előírt kötelező esetekben 
kezdeményezi – a 1. b.) pontban foglalt településrendezési eszközök módosítását. 
 

d.) A 1. b.) pontban foglalt feladatok megvalósítása során képviseli Hatvan város érdekeit a különböző 
szakhatóságok, érdek-képviseleti szervek, társadalmi szervek és a lakosság előtt. 

 
e.) A a-d.) pontokban foglalt feladatok végrehajtása érdekében folyamatosan kapcsolatot tart a Hatvani 

Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájával, Gazdálkodási Irodájával, valamint Hatvan városban működő 
településüzemeltetési és közszolgáltatásokat biztosító társaságokkal, közreműködik a képviselő-testületi 
döntések előkészítésében és végrehajtásában. 
 

f.) Közreműködik Hatvan város jellemző szerkezetét és településképét befolyásoló, illetve meghatározó egyedi 
építményekkel összefüggő – a közigazgatási hatósági döntést megelőző – egyeztetési eljárásában, különös 
tekintettel az épített és a természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló, mindenkor hatályos 
önkormányzati rendeletben foglaltakra, valamint a harmonikus településkép megőrzésére. Hatvan Város 
Önkormányzata mindenkor hatályos költségvetésében telekalakításra és telekvásárlásra, rendelkezésre álló 
keret terhére javaslattételi jogosultsággal rendelkezik. 

 
g.) Az Étv. 6. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – erről hozható Képviselő-testületi döntés szerint, 

amely egyben szabályozza a véleményezésre benyújtható tervek körét, feladat- és hatáskörét – Önkormányzati 
Tervtanácsot működtethet. Ebben az esetben vezeti és koordinálja az Önkormányzati Tervtanács munkáját. 

 
2./ Megbízott vállalja, hogy az 1./ pontban megjelölt tevékenységet 2020. év augusztus 1. napjától határozatlan ideig 

ellátja. Ennek keretében vállalja, hogy a Megbízó által előzetesen meghatározott időpontokban a megbízó 
rendelkezésére áll, konzultáció és egyeztetés céljából előzetesen egyeztetett időpontban a megbízó székhelyén 
megjelenik. 

 
3./ Az 1./ pontban megjelölt feladatok elvégzéséért Megbízott havi bruttó 430.000,- Ft, azaz Négyszázharmincezer 

forint megbízási díjra jogosult. Megbízott jelen okirat aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy 
Megbízó a megbízási díj összegéből a vonatkozó jogszabályokban meghatározott járulékokat és adókat számfejtés 
után levonja, így megbízott részére a nettó megbízási díj kerül átutalásra a megbízott által megadandó bankszámlára. 

 
4./ Megbízott jelen szerződés aláírásával nyilatkozza, hogy végzettsége tekintetében rendelkezik a 190/2009. (IX. 15.) 

Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében foglalt képesítéssel (továbbiakban: Korm. rendelet). 
 
5./Megbízott feladatait Hatvan város polgármesteren által előzetesen meghatározott városképi célok figyelembe vétele 

mellett látja el. 
 
6./ Megbízottat feladatainak ellátása során tudomására jutott adatok, információk vonatkozásában titoktartási 

kötelezettség terheli. 
 
7./ Megbízott tartós – 30 napot meghaladó – távolléte, illetve akadályoztatása esetén a települési főépítészi feladatok 

ellátásáról a polgármester gondoskodik. Megbízott ezen tényt köteles írásban Megbízó felé az akadályoztatás tényét 
követő 3 naptári napon belül annak várható időtartamának közlésével együtt írásban bejelenteni. Megbízott ezen 
időtartamra díjazásra nem jogosult. 

 
8./ Jelen szerződést bármelyik fél 30 napos felmondási idő közbeiktatásával írásban felmondhatja. 
 
9./ Bármely fél a másik fél súlyos szerződésszegő magatartása esetén jelen megbízási szerződést azonnali hatállyal 

felmondhatja. Azonnali hatályú felmondásra ad okot, ha valamelyik szerződő fél e megállapodásban foglalt 
lényeges kötelezettségét tevéssel, illetőleg mulasztással, szándékosan, vagy súlyosan gondatlan módon jelentős 
mértékben megszegi. 

 
10./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vitás kérdéseket egymás között elsősorban békés úton rendezik. 

Megegyezés hiányában Felek a Hatvani Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
11./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
 
12./ Jelen megbízási szerződés megkötéséhez Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 243/2020. (VII. 23.) 

számú képviselő-testületi határozattal hozzájárulását adta. 
 
Jelen megbízási szerződést Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
aláírták. 



 
Hatvan, 2020. július …. napján  
 
 Hatvan Város Önkormányzata Rátkai Attila  
 képv.: Horváth Richárd polgármester  
 Megbízó Megbízott 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


