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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
19/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelete  

Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésér ől szóló 2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

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

1. § Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § (1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az 
önkormányzat 2020. évi költségvetésének 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett 
bevételi főösszegét       6.028.480 e Ft-ban 
b) kiadási főösszegét        9.337.356 e Ft-ban 
állapítja meg. 
(2) A 2020. évi működési költségvetés egyenlege -267.588 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli 

bevételből (pénzmaradványból: 267.588 e Ft) biztosítja az önkormányzat. 
(3) A 2020. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -3.041.288 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom 

nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 2.026.288 e Ft) és felhalmozási kölcsön felvételével (1.015.000 e Ft) 
biztosítja az önkormányzat.” 

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

következők szerint állapítja meg: 
a) Intézményi működési bevételek 317.278 e Ft 
b) Helyi adóbevételek 3.937.000 e Ft 
c) Átengedett központi adók 0 e Ft 
d) Bírságok, pótlékok 5.000 e Ft 
e) Állami támogatás 1.442.945 e Ft 
f) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 113.356 e Ft 
g)Támogatásértékű bevételek: 
ga) működési célú támogatásértékű bevételek 118.764 e Ft 
gb) felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 0 e Ft 
h) Államháztartáson kívülről kapott véglegesen átvett pénzeszköz 
ha) működésre átvett 19.549 e Ft 
hb) felhalmozásra átvett 9.500 e Ft 
i) Támogatási kölcsönök visszatérülése 65.088 e Ft 
j) Előző évi pénzmaradvány 
ja) önkormányzati pénzmaradvány 2.047.359 e Ft   
jb) intézményi pénzmaradvány 21.872 e Ft 
jc) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány 45.847 e Ft 
jd) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 178.798 e Ft 
k) Felhalmozási kölcsön felvétele 1.015.000 e Ft 
Önkormányzati bevétel összesen: 9.337.356 e Ft” 

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

meg: 
a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai: 
aa) önállóan működő intézmények kiadásai 1.654.839 e Ft 
ab) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 776.564 e Ft 
ac) önkormányzati működési kiadások 3.139.588 e Ft 
b) Felhalmozási kiadások: 
ba) önkormányzati felhalmozási kiadások: 
beruházások 1.819.105 e Ft 
felújítások 379.460 e Ft  
felhalmozásra átadott pénzeszköz 1.192.488 e Ft 
kölcsönök 6.700 e Ft 
bb) intézményi felhalmozási kiadások: 
beruházások 36.937 e Ft 
felújítások 8.788 e Ft 
c) Tartalékok 
ca) elkülönített tartalék az adósságszolgálat biztosítására 1.000 e Ft 
cb) általános tartalék 1.883 e Ft 



cc) elkülönített számlán lévő tartalék: 
Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Fejlesztési alap 232.720 e Ft 
d) Hitelek törlesztése 87.284 e Ft 
Önkormányzati kiadás összesen: 9.337.356 e Ft”  

 
(3) A R. 3. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki: 
„(13) Az általános tartalék év közbeni alakulását a 13. melléklet szemlélteti.” 
 
3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
(4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
(5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
(6) A R. 6. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki. 
 
4. § (1) Ez a rendelet 2020. szeptember 5-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. július 1-től kell alkalmazni. 
(2) Ez a rendelet 2020. szeptember 6-án hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2020. szeptember 4. 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
(A 19/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
20/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 42/2015. (XII. 18.) önkormány zati rendelet módosításáról 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § Hatályát veszti a helyi adókról szóló 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése. 
 
2. § (1) Ez a rendelet 2020. szeptember 5-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. július 15-től kell alkalmazni. 
(2) Ez a rendelet 2020. szeptember 6-án hatályát veszti. 
 

Hatvan, 2020. szeptember 3. 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
21/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 

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

1. § (1) A Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (2) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A Kártya – az ingyenesen kiadott szociális vásárlási kedvezményre jogosító Kártya kivételével – a hozzá 
külön igényelhető behajtási engedéllyel együtt szabad közlekedést biztosít az 1. mellékletben meghatározott 
utcákban és a Géza fejedelem utcában állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyek részére a 
lakóhelyüknek megfelelő utca tekintetében, az 1. mellékletben meghatározott utcákban és a Géza fejedelem 
utcában székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személyek és jogi személyiség nélküli jogalanyok, egyéni 
vállalkozók és egyéni cégek részére a székhelyük és telephelyük szerinti utca tekintetében, a 3. § (4) 
bekezdésében meghatározott szervezetek részére, az önkormányzat költségvetési szervei, egyházak, 
egyesületek, valamint az önkormányzattal háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi feladatellátási szerződést 
kötött jogalanyok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek részére. A Géza fejedelem utca esetében behajtási engedély a 
Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola dolgozói részére az intézmény igazgatójának 
hozzájárulásával adható.” 



(2) A R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Az 1. mellékletben meghatározott utcákban és a Géza fejedelem utcában állandó lakóhellyel rendelkező 

természetes személyek az általuk kizárólagosan használt, nem a saját tulajdonukban lévő további 1 db 
gépjárműre behajtási engedélyt igényelhetnek. A kérelemhez csatolni kell a gépjármű kizárólagos használatára 
vonatkozó megállapodást vagy igazolást.” 

 
2. § (1) A R. 6. § (1) és (2) bekezdésében „az 1. mellékletben meghatározott utcákban” szövegrész helyébe 

„az 1. mellékletben meghatározott utcákban vagy a Géza fejedelem utcában” szöveg lép. 
(2) A R. 3. § (1) és (4) bekezdésében, 4. § (7) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 3. mellékletének 3. 

pontjában és 6. mellékletének 3. és 6. pontjában a „Közös Önkormányzati” szövegrész helyébe a „Polgármesteri” 
szöveg lép. 

 
3. §  (1) A R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A R. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(4) A R. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
 
4. § Ez a rendelet 2020. szeptember 7-én lép hatályba és 2020. szeptember 8-án hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2020. szeptember 3. 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
1. melléklet a 21/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelethez 

„2. melléklet a 6/2011. (I.28.) önkormányzati rendelethez 
 

KÉRELEM 
Hatvan kártya igényléséhez 

 
1. Kérem Hatvan Város Önkormányzatát (székhelye. 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), hogy részemre a 
kedvezményekre jogosító Hatvan kártyát kiállítani szíveskedjen. 
 
Név: …...........................................................Születési név: …...... ........................................... 
Szül. helye, ideje: ....................................................................................................................... 
Anyja neve: ................................................................................................................................ 
Lakóhelye: ................................................................................................................................. 
Telefonszám: ............................................(mobil)....................................................(vezetékes) 
E-mail cím: ................................................................................................................................. 
 
2. A parkolásra jogosító engedélyt az alábbi tulajdonomban lévő/üzemben tartott gépjárműre kérem kiállítani: 
 
Forgalmi rendszám.   …......................................................... 
Forgalmi engedély száma:  …......................................................... 
 
3/A. Mivel állandó lakóhelyem az Apafi / Bethlen Gábor / Bocskai István / Czóbel Béla / Damjanich / Dézsmaszéki 
/ Esze Tamás / Forgács Simon / Gábor Áron / Gedeon Béla / Görgey / Hatvani Lajos / Kert / Kiss Ernő / 
Kosztolányi / Kölcsey Ferenc / Május 1. / Móra Ferenc / Radnóti Miklós / Tompa Mihály / Váci Mihály / Vasvári Pál 
/ Veres Péter / Zöldfa utcában / Mészáros Lázár úton / Rákóczi út páratlan oldalán a Mészáros Lázár úttól az Esze 
Tamás utcáig / Robert Bosch úton van, ezért a Kölcsey Ferenc utca lezárt szakaszára történő behajtásra jogosító 
engedélyt igényelek: 

igen / nem. (A kívánt szövegrész aláhúzandó.) 
 
3/B. Mivel állandó lakóhelyem a Géza fejedelem utcában van behajtásra jogosító engedélyt igényelek: 

igen / nem. (A kívánt szövegrész aláhúzandó.) 
 
A behajtásra jogosító engedélyt az alábbi tulajdonomban lévő/általam üzemben tartott gépjárműre kérem kiállítani: 
 
Forgalmi rendszám:   …......................................................... 
Forgalmi engedély száma:  …......................................................... 
 
4. Tudomásul veszem, hogy a Hatvan kártyához egy parkolási engedély és egy behajtási engedély igényelhető 
külön térítés nélkül. 
 
5. Hozzájárulok ahhoz, hogy az adatkezelő fent megadott adataimat a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) 
önkormányzati rendeletben meghatározott kedvezmények igénybevétele céljából kezelje, a megadott 
elérhetőségemre a Hatvan Kártyával kapcsolatos ügyintézésről értesítést, tájékoztatást küldjön. 



 
6. Hatvan Kártyához kapcsolódó hírlevelet kérek/nem kérek (a megfelelő válasz aláhúzandó).  
Amennyiben kérek, a Hatvan Kártya hírlevélhez kapcsolódóan hozzájárulok adataim Hatvani Polgármesteri 
Hivatal által történő kezeléséhez. 
 
Hatvan, 20.. …................................... 
       …........................................................ 
        kérelmező aláírása” 

 
 

2. melléklet a 21/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelethez 
4. melléklet a 6/2011. (I.28.) önkormányzati rendelethez 

 
KÉRELEM  

jogi személyek/jogi személyiség nélküli jogalanyok,  egyéni vállalkozó, egyéni cégek részére Hatvan 
Kártya, valamint parkolási engedély és behajtási eng edély igényléséhez  

 
1. Kérem Hatvan Város Önkormányzatát (székhelye. 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), hogy szervezetem részére a 
kedvezményekre jogosító Hatvan kártyát és parkolási engedélyt kiállítani szíveskedjen. 
 
Jogi személy/jogi személyiség nélküli jogalany/egyéni vállalkozó/egyéni cég (továbbiakban együtt: cég) neve: 
……………….....................................…..................................................................................... 
Székhelye: ................................................................................................................................. 
Telephelye: ................................................................................................................................ 
Adószáma: ................................................................................................................................. 
Nyilvántartási száma: ................................................................................................................. 
Törvényes képviselője neve: .................................................................................................... 
Telefonszáma: ...........................................(mobil)...................................................(vezetékes) 
E-mail címe: ............................................................................................................................... 
 
2. A parkolásra jogosító engedélyt az alábbi cég tulajdonában/üzemeltetésében/tartós használatában lévő 
gépjárműre kérem kiállítani. 
 
Forgalmi rendszám:           …........................................................ 
Forgalmi engedély száma: …........................................................ 
 
Forgalmi rendszám:           …........................................................ 
Forgalmi engedély száma: …........................................................ 
 
Forgalmi rendszám:           …........................................................ 
Forgalmi engedély száma: …........................................................ 
 
Forgalmi rendszám:           …........................................................ 
Forgalmi engedély száma: …........................................................ 
 
Forgalmi rendszám:           …........................................................ 
Forgalmi engedély száma: …........................................................ 
 
3/A. Mivel a szervezet székhelye, telephelye az Apafi / Bethlen Gábor / Bocskai István / Czóbel Béla / Damjanich / 
Dézsmaszéki / Esze Tamás / Forgács Simon / Gábor Áron / Gedeon Béla / Görgey / Hatvani Lajos / Kert / Kiss 
Ernő / Kosztolányi / Kölcsey Ferenc / Május 1. / Móra Ferenc / Radnóti Miklós / Tompa Mihály / Váci Mihály / 
Vasvári Pál / Veres Péter / Zöldfa utcában / Mészáros Lázár úton / Rákóczi út páratlan oldalán a Mészáros Lázár 
úttól az Esze Tamás utcáig / Robert Bosch úton, ezért a Kölcsey Ferenc utca lezárt szakaszára történő behajtásra 
jogosító engedélyt igényelek:  

igen / nem. (A kívánt szövegrész aláhúzandó.) 
 
3/B. Mivel a szervezet székhelye, telephelye a Géza fejedelem utcában van, behajtásra jogosító engedélyt 
igényelek: 

igen / nem. (A kívánt szövegrész aláhúzandó.) 
 
 
A behajtásra jogosító engedélyt az alábbi tulajdonomban/üzemben tartásomban/tartós használatomban lévő 
gépjárműre kérem kiállítani: 
 
Forgalmi rendszám.   …......................................................... 
Forgalmi engedély száma:  …......................................................... 



 
Forgalmi rendszám.   …......................................................... 
Forgalmi engedély száma:  …......................................................... 
 
Forgalmi rendszám.   …......................................................... 
Forgalmi engedély száma:  …......................................................... 
 
Forgalmi rendszám:               …......................................................... 
Forgalmi engedély száma:     …......................................................... 
 
Forgalmi rendszám:                …......................................................... 
Forgalmi engedély száma:      …......................................................... 
 
4. Hozzájárulok ahhoz, hogy az adatkezelő fent megadott adataimat a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) 
önkormányzati rendeletben meghatározott kedvezmények igénybevétele céljából kezelje, a megadott 
elérhetőségemre a Hatvan Kártyával kapcsolatos ügyintézésről értesítést, tájékoztatást küldjön. 
 
5. Hatvan Kártyához kapcsolódó hírlevelet kérek/nem kérek (a megfelelő válasz aláhúzandó).  
Amennyiben kérek, a Hatvan Kártya hírlevélhez kapcsolódóan hozzájárulok adataim Hatvani Polgármesteri 
Hivatal által történő kezeléséhez. 
 
Hatvan, 20.. …................................... 
 

Ph. 
 

…………………………………………………… 
      kérelmező, törvényes képviselőjének aláírása” 

 
 

3. melléklet a 21/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelethez 
5. melléklet a 6/2011. (I.28.) önkormányzati rendelethez 

 
KÉRELEM  

önkormányzati költségvetési szervek, egyházak, egye sületek részére  
Hatvan Kártya, valamint parkolási engedély és behajtá si engedély igényléséhez  

 
1. Kérem Hatvan Város Önkormányzatát (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), hogy szervezetem részére a 
kedvezményekre jogosító Hatvan kártyát és parkolási engedélyt kiállítani szíveskedjen. 
Önkormányzati költségvetési szerv, egyház, egyesület neve:  
…........................................................…..................................................................................... 
Székhelye: ................................................................................................................................. 
Telephelye:................................................................................................................................. 
Adószáma: ................................................................................................................................. 
Nyilvántartási száma: ................................................................................................................. 
Törvényes képviselője neve: ..................................................................................................... 
Telefonszáma: ...........................................(mobil)...................................................(vezetékes) 
E-mail címe: ............................................................................................................................... 
 
2. A parkolásra jogosító engedélyt az alábbi az önkormányzati költségvetési szerv, egyház, egyesület tulajdonában 
lévő/üzemben tartott gépjárműre kérem kiállítani: 
 
Forgalmi rendszám. …......................................................... 
Forgalmi engedély száma: …......................................................... 
 
Forgalmi rendszám. …......................................................... 
Forgalmi engedély száma: …......................................................... 
 
Forgalmi rendszám. …......................................................... 
Forgalmi engedély száma: …......................................................... 
 
Forgalmi rendszám. …......................................................... 
Forgalmi engedély száma: …......................................................... 
 
Forgalmi rendszám. …......................................................... 
Forgalmi engedély száma: …......................................................... 
 



3/A. Mivel a szervezet székhelye, telephelye az Apafi / Bethlen Gábor / Bocskai István / Czóbel Béla / Damjanich / 
Dézsmaszéki / Esze Tamás / Forgács Simon / Gábor Áron / Gedeon Béla / Görgey / Hatvani Lajos / Kert / Kiss 
Ernő / Kosztolányi / Kölcsey Ferenc / Május 1. / Móra Ferenc / Radnóti Miklós / Tompa Mihály / Váci Mihály / 
Vasvári Pál / Veres Péter / Zöldfa utcában / Mészáros Lázár úton / Rákóczi út páratlan oldalán a Mészáros Lázár 
úttól az Esze Tamás utcáig / Robert Bosch úton van, ezért a Kölcsey Ferenc utca lezárt szakaszára történő 
behajtásra jogosító engedélyt igényelek: 

igen / nem. (A kívánt szövegrész aláhúzandó.) 
 
3/B. Mivel a szervezet székhelye, telephelye a Géza fejedelem utcában van, behajtásra jogosító engedély 
igényelek: 

igen / nem. (A kívánt szövegrész aláhúzandó.) 
 
A behajtásra jogosító engedélyt az alábbi tulajdonomban lévő/üzemben tartott gépjárműre kérem kiállítani: 
 
Forgalmi rendszám:   …......................................................... 
Forgalmi engedély száma:  …......................................................... 
 
Forgalmi rendszám:   …......................................................... 
Forgalmi engedély száma:  …......................................................... 
 
Forgalmi rendszám:   …......................................................... 
Forgalmi engedély száma:  …......................................................... 
 
Forgalmi rendszám:   …......................................................... 
Forgalmi engedély száma:  …......................................................... 
 
Forgalmi rendszám:   …......................................................... 
Forgalmi engedély száma:  …......................................................... 
 
4. Hozzájárulok ahhoz, hogy az adatkezelő fent megadott adataimat a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) 
önkormányzati rendeletben meghatározott kedvezmények igénybevétele céljából kezelje, a megadott 
elérhetőségemre a Hatvan Kártyával kapcsolatos ügyintézésről értesítést, tájékoztatást küldjön. 
 
5. Hatvan Kártyához kapcsolódó hírlevelet kérek/nem kérek (a megfelelő válasz aláhúzandó).  
Amennyiben kérek, a Hatvan Kártya hírlevélhez kapcsolódóan hozzájárulok adataim Hatvani Polgármesteri 
Hivatal által történő kezeléséhez. 
 
Hatvan, 20.. …................................... 
 

Ph. 
 
 

….................................................................... 
kérelmező, törvényes képviselőjének aláírása” 

 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2020. SZEPTEMBER 3-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

 
Határozat száma:  259/2020. (IX. 3.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. szeptember 3-i ülésének napirendjét a következők 
szerint állapította meg: 
Napirend el őtt:  

 Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

2. Beszámoló az önkormányzat 2020. évi I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
3. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-

végrehajtásáról 
4. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 
5. Előterjesztés a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-

végrehajtásáról 
6. Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 
7. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-

végrehajtásáról 
8. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 

Közhasznú Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 
9. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. „FA” iratanyagának elhelyezéséről 
10. Előterjesztés a helyi adókról szóló 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
11. Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
12. Beszámoló az önkormányzati fenntartású óvodák 2019/2020. nevelési évben végzett tevékenységéről 
13. Beszámoló az óvodavezetői városi munkaközösség 2019/2020. nevelési évben végzett tevékenységéről 
14. Tájékoztató a Hatvan városában működő általános- és középiskolák 2019/2020. tanévben végzett 

tevékenységéről és 2019/2020. tanév kiemelkedő tanulmányi- és sporteredményeiről 
15. Előterjesztés a Nemzeti Művelődési Intézet által alapított, országos szinten adományozható díjakra 

történő felterjesztésekről 
16. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
17. Előterjesztés a 2. sz. felnőtt háziorvosi körzet tartós helyettesítés útján történő egészségügyi feladat 

ellátásáról 
18. Tájékoztató Beregszász testvérváros számára nyújtott támogatásról 
19. Előterjesztés a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola területén 

udvari térkövezés és csapadékvíz elvezetés megvalósításáról 
20. Előterjesztés a Gigászok Sportegyesület részére történő tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 
21. Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak karbantartásával kapcsolatos döntésről 
22. Előterjesztés akadálymentes parkoló kivitelezési munkáiról 

Előterjeszt ő, előadó az 1-22. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
23. Egyebek” 

 
Határozat száma:  260/2020. (IX. 3.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 676. (X.25.) számú 2018. évi; a  427., (VII.23.), 509. (X.5.), 
593. (X.22.), 655. (XI.28.), 708. (XII.12.) számú 2019. évi; valamint a 7., 13., 14., 34., (I.30.), 63., 100., 101, 105., 
115., (II.20.), 134., 135., 136., 137., 142., 157., 158., 174., 175., 176., 178., 179.,  (III.26.), 184., 185., 187., 188., 
192., 193., 194., 195., 197., 198., 199., 200., 201., 202., 204., 208., 209., 210., (VI.25.), 214., 215., 216., 217., 
218., 219., 220., 226., 228., 229., 235., 240., 241., 242., 243. (VII.23.) számú 2020. évi lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja.” 

 
Határozat száma:  261/2020. (IX. 3.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2020. I. félévi gazdálkodásról és annak 
pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
 
 
 



Határozat száma:  262/2020. (IX. 3.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. I. félévről szóló pénzügyi 
beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. szeptember 7. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  263/2020. (IX. 3.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. I. féléves feladat-
végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. szeptember 7. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  264/2020. (IX. 3.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-034409, 
székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési 
Kft. 2020. I. félévről szóló pénzügyi beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. szeptember 7. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  265/2020. (IX. 3.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-034409, 
székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési 
Kft. 2020. I. féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. szeptember 7. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  266/2020. (IX. 3.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-
09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani 
Sportcsarnok Üzemeltető Kft. 2020. I. félévről szóló pénzügyi beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. szeptember 7. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  267/2020. (IX. 3.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-
09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani 
Sportcsarnok Üzemeltető Kft. 2020. I. féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. szeptember 7. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  268/2020. (IX. 3.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szolgáltató Kft. (cg.száma: 10-09-037769, 
székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Szolgáltató Kft. 2020. 
I. félévről szóló pénzügyi beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. szeptember 7. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
 



Határozat száma:  269/2020. (IX. 3.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szolgáltató Kft. (cg.száma: 10-09-037769, 
székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Szolgáltató Kft. 2020. 
I. féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. szeptember 7. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  270/2020. (IX. 3.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-
09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Média-Hatvan 
Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. I. félévről szóló pénzügyi beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. szeptember 7. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  271/2020. (IX. 3.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-
09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Média-Hatvan 
Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. I. féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. szeptember 7. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  272/2020. (IX. 3.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. I. félévről szóló pénzügyi beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. szeptember 7. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  273/2020. (IX. 3.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. I. féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját 
elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. szeptember 7. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  274/2020. (IX. 3.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 
„FA” (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 
a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. törvény 26. §-a alapján akként határoz, hogy a 
felszámolási eljárás hatálya alatt álló gazdasági társaság iratanyagának rendezése, kezelése, tárolása és 
elhelyezése biztosítása céljából megállapodást köt a Class-Bútor Kft.-vel (cg.száma: 15-09-069889; székhely: 
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 10/A. 1/1.) 7.298.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 9.268.460,- Ft összegben. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Class-Bútor Kft.-vel a megállapodás 
megkötésére. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között az „Ingatlanvásárlás” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
 
 



Határozat száma:  275/2020. (IX. 3.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 44.) beszámolóját a 2019/2020. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. szeptember 18. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

Határozat száma:  276/2020. (IX. 3.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros 
Lázár út 49-51.) beszámolóját a 2019/2020. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. szeptember 18. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  277/2020. (IX. 3.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky út 10.) beszámolóját a 2019/2020. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. szeptember 18. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  278/2020. (IX. 3.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor 
Kálmán út 13.) beszámolóját a 2019/2020. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. szeptember 18. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  279/2020. (IX. 3.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós 
Alfréd utca 3.) beszámolóját a 2019/2020. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. szeptember 18. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  280/2020. (IX. 3.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai 
utca 9.) beszámolóját a 2019/2020. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. szeptember 18. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  281/2020. (IX. 3.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Vörösmarty tér 1.) beszámolóját a 2019/2020. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. szeptember 18. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  282/2020. (IX. 3.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodavezetői városi munkaközösség 2019/2020. nevelési 
évről szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. szeptember 18. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 
 



Határozat száma:  283/2020. (IX. 3.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja, hogy Hatvan város polgármestere a 
Nemzeti Művelődési Intézet által adományozható „Illyés Gyula Közművelődési Életműdíjra” – érdemei alapján – az 
Ady Endre Könyvtár munkavállalóját, Domoszlainé Horváth Juliannát terjesztette fel.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  284/2020. (IX. 3.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja, hogy Hatvan város polgármestere a 
Nemzeti Művelődési Intézet által adományozható „Kovalcsik József-díjra” – érdemei alapján – az Integrált 
Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény munkavállalóját, Kökény Ferencet terjesztette fel.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  285/2020. (IX. 3.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja, hogy Hatvan város polgármestere a 
Nemzeti Művelődési Intézet által adományozható „Karácsony Sándor-díjra” – érdemei alapján – az Integrált 
Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény munkavállalóját, Millisits Máté Andrást terjesztette fel.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  286/2020. (IX. 3.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 

10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Ambruzs Natasa, Nagy Arienn, Menus Zsolt István, Pesti Bende, 
Hegedűs Bence, Dálnoki Anna Erzsébet, Rózsa Zora, Semperger Violetta és Braun Benett Attila gyermekeket 
40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet 
igénybe. 

2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 360.000,- Ft – azaz Háromszázhatvanezer forint – 
támogatást biztosít. A támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében 
a szociális feladatokban szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  287/2020. (IX. 3.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Csiszár András Zoltán háziorvossal a 2. számú felnőtt 
háziorvosi körzet egészségügyi ellátásának érdekében megkötött helyettesítési megbízási szerződést 
megszünteti. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést megszüntető okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  288/2020. (IX. 3.) 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. Reinelt Ákos Emil 
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 megszűntetése és a Dr. Reinelt Ákos Emil 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 7. (a szerződés megkötésére) 
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.Reinelt Humán-egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3271 Visonta, Petőfi Sándor 
utca 20.) cégjegyzékszám: 10-09-038206; adószám: 28739616-2-10. képviseli: Dr. Reinelt Ákos Emil (születési helye, 
ideje: Budapest, 1968. 12. 20. anyja neve: Varga Rozália) lakik: 3271 Visonta, Petőfi Sándor utca 20. orvosi 
nyilvántartási száma: 53666, 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 heti 7,5 órában helyettesítés keretében ellátja a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet betegeit.  
Rendelési idő: hétfőn 14.00 órától 15.30 óráig, kedden 14.00 órától 15.30 óráig, szerdán 8.00 órától 10.00 óráig, 
csütörtökön 14.00 órától 15.30 óráig, pénteken 11.00 órától 12.00 óráig tart. Rendelkezésre állási idő hétfő – csütörtök 
8.00 órától 17.00 óráig, péntek 8.00 órától 12.00 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.) Megbízó 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, megbízott 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.) Megbízott 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 –   megbízó által kiállított számla alapján 15 napon belül a megbízó 10403538-
49575051-56561001 számú bankszámlájára megfizeti. Megbízó vállalja, hogy a megbízott részére a fenti közüzemi 
számlákat egyidejűleg másolatban megküldi.   
 
10.) Megbízott hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a 12. pont szerinti számlákat nem egyenlíti ki, úgy a jelen szerződés 
mellékletét képező írásbeli felhatalmazás alapján megbízó azonnali beszedési megbízás formájában a számláját vezető 
pénzintézetnél a követelést benyújtja.  
 
11.) Megbízó vállalja, hogy a rendelő épületére vonatkozóan teljes körű vagyonbiztosítást köt.  
 
12.) Megbízott 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 megbízott a megbízót, a tárgyévet követő év március 1. napjáig 
írásban tájékoztatja. 
 



13.)Megbízó vállalja, hogy gondoskodik a közös használatú váróhelyiség, a közös használatú beteg WC-k 
karbantartásáról. 
Megbízó vállalja továbbá, hogy a háziorvosi rendelő elektromos hálózatának és fűtési rendszerének karbantartásáról, 
felülvizsgálatáról és meghibásodás esetén javításáról maga gondoskodik.  
 
14.) Megbízott a tulajdonos felelősségkörébe tartozó, a lakástörvény 10-11. § és a 13. § (4) bekezdésében meghatározott 
felújítási munkákra vonatkozó igényét következő évre vonatkozólag a megbízó felé minden év október 31. napjáig a 
Polgármesteri Hivatal műszaki ügyekkel foglalkozó szervezeti egysége útján írásban bejelentheti. Megbízó a következő 
évi költségvetési rendeletének elfogadását követő 30 napon belül tájékoztatja a megbízottat a felújítási munkákkal 
kapcsolatban.  
 
15.) Megbízott átalakítást, bővítést, értéknövelő beruházást csak a megbízó előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet.  
 
16.) Megbízott vállalja, hogy a helyiségek tisztántartásáról, rendeltetésszerű használatára való alkalmasságáról 
gondoskodik.  
 
17.) Megbízott 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.) Megbízott tudomásul veszi, hogy a rendelőt rendelési időn kívül gyógyító-megelőző tevékenységre használhatja, 
de bérbe nem adhatja. 
 
19.) A megbízott maga gondoskodik nyomtatványok, egyszer használatos eszközök, kötszerek, gyógyszerek, 
fertőtlenítőszerek, tisztítószerek beszerzéséről. A megbízott 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 megbízó kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a 
megbízott 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 megbízott a használatba adott 
berendezéseket, tárgyakat, eszközöket, rendelőt a rendeltetésszerű használatnak megfelelő állapotban visszaszolgáltatja. 
 
23.) Megbízott 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 megbízó tekintetében a 288/2020. (IX. 3.) 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 
megbízó tekintetében különösen akkor, amennyiben a megbízott 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. szeptember … 
 

Horváth Richárd polgármester Dr. Reinelt Ákos Emil 
Hatvan Város Önkormányzata vállalkozó  

megbízó megbízott 
 

Határozat száma:  289/2020. (IX. 3.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházás költségének 50 %-ának mértékében, legfeljebb 
bruttó 8 millió Ft összeggel támogatja a Hatvani Tankerületi Központtal (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) 
együttműködve a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola (székhely: 3000 
Hatvan, Géza fejedelem u. 2.) udvarán térkőburkolat kialakítását és a csapadékvíz elvezetés megvalósítását a 
határozat mellékletét képező megállapodás alapján. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás aláírására. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati 
rendeletben a Felhalmozási kiadások között a „Kodály Z. Ált. Iskola csapadékvíz elvezetés H. Tankerülettel 
közösen” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. szeptember 15. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
MEGÁLLAPODÁS  

együttműködésről és pénzeszköz átadásról 

amely létrejött egyrészről: 

Hatvan Város Önkormányzata  
székhelye:  3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
statisztikai számjele: 15729394-8411-321-10 
adószáma:  15729394-2-10  
bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Bank 10403538-49575051-56561001 
képviseli:  Horváth Richárd polgármester 
 
másrészről: 
Hatvani Tankerületi Központ  
székhelye:   3000 Hatvan, Radnóti tér 2. 
adóigazgatási azonosító száma: 15835152-2-10 
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10035003 00336482 00000000 
ÁHT azonosítója:  361539 
statisztikai számjele:  15835152-8412-312-01 
képviseli:   Horváth Márta tankerületi igazgató 
az alábbi feltételekkel: 
 
Előzmények: 

A Hatvani Tankerületi Központ  a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola, 
valamint Hatvan Város Önkormányzata képviselői 2019-ben egyeztettek az iskolaudvar járdalap burkolatú felületén 
rendszeresen összegyűlő csapadékvíz okozta problémák megoldásáról. Az egyeztető felek három verzióról tárgyaltak és 
együttesen a térkőburkolat kialakítását és a csapadékvíz elvezetés megvalósítását javasolták.  

A tankerület és az önkormányzat tájékoztatták egymást 2020 áprilisában, hogy előzetes költségbecslés figyelembe 
vételével 8-8 millió forint összeget költségvetésükbe beterveztek a projekt megvalósítására. A három fél 2020. 
augusztus 24-i tárgyalásán az udvari térkövezés és csapadékvíz elvezetés megvalósításának előkészítéséről, 
menetrendjéről, lebonyolításáról egyeztetett. 

Ezen előzmények után felek a következő megállapodást kötik: 

1.a.) Hatvan Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a Hatvani Tankerületi Központtal (a 
továbbiakban: tankerület) és a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskolával (a 
továbbiakban: iskola, együttesen: felek) együttműködve közösen valósítják meg az iskola udvari térkövezést és 
csapadékvíz elvezetést 2020. december 31-ig legfeljebb bruttó 16 millió forint összegben.  



1.b.) Az önkormányzat kijelenti, hogy a felújítási költség 50 %-át Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi 
költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletben a Felhalmozási kiadások között a „Kodály Z. Ált. 
Iskola csapadékvíz elvezetés H. Tankerülettel közösen” költséghelyen bruttó 8 millió forint összegben tervezte. 

1.c.) A tankerület kijelenti, hogy a felújítási költség 50 %-át, bruttó 8 millió forintot költségvetésébe betervezett az 
iskola csapadékvíz elvezetésének megoldására. 

1.d.) A felek megállapodnak abban, hogy a tankerület, mint gesztor valósítja meg a fejlesztést olyan formában, hogy 
bekéri az árajánlatokat a tervezésre és a kivitelezésre, bonyolítja a beruházást olyan módon, hogy a felek kölcsönösen 
folyamatosan egyeztetnek a tervezési koncepció kialakításától a kivitelezés befejezéséig. A tervezési és kivitelezési 
szerződés aláírására az önkormányzat együttdöntésével kerülhet sor. 

1.e.) Az önkormányzat a bemutatott és az önkormányzat számára hitelesített másolatban átadott számla alapján átutalja 
a beruházási költségek, azaz a bemutatott és az önkormányzat számára hitelesített másolatban megküldött számla 50 %-
át, legfeljebb az egész beruházás vonatkozásában bruttó 8 millió forint összeget. 

1.f.) Kapcsolattartók: 
 
Önkormányzat részéről: Schósz Gabriella irodavezető 

  e-mail: muszakiiroda@hatvan.hu  
  tel.:  37-542-358 

 
Szakmai kapcsolattartók: Baranyi Lajosné 

  e-mail: muszakiiroda@hatvan.hu  
  tel.:  30-218-3978 
    

Kujbus Zsolt 
  e-mail: muszakiiroda@hatvan.hu  
  tel.:  30-498-8238 

 
Tankerület részéről: Horváth Márta tankerületi igazgató 

  e-mail: marta.horvath@kk.gov.hu 
  tel.:  30-626-62-88 
 
Szakmai kapcsolattartók: Ságiné Nagy Ibolya vagyongazdálkodási ügyintéző 

  e-mail: ibolya.nagy.sagine@kk.gov.hu 
  tel.:  37-795-203 

 
Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola részéről: Jagodics István intézményvezető 
  e-mail: kodalyzoltan@gmail.com 
  tel.:  30-342-0816         

2.) A tankerület az átadott pénzeszközt kizárólag az iskola udvari térkövezés és csapadékvíz elvezetés megvalósítására 
használhatja fel.  

3.) Az önkormányzat vállalja, hogy az önkormányzat számára hitelesített másolatban átadott számla összegét a számla 
átvételétől számított 15 napon belül egyenlíti ki a tankerület bankszámlájára. 

4.) Felek megállapodnak abban, hogy a beruházás során előre egyeztetett alkalommal, valamint a kivitelező vállalkozó 
készre jelentését követően a felek az elvégzett munkát együttesen ellenőrzik, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel. 

5.) Az iskola a beruházást követően köteles a beruházás során megvalósított műtárgyakat rendeltetésszerűen használni 
és karbantartásáról gondoskodni. 

6.) Az önkormányzat az átadott pénzeszköz felhasználását folyamatosan ellenőrizheti. Az ellenőrzés során betekinthet a 
tankerület nyilvántartásaiba és könyveibe oly mértékig, hogy megállapíthassa, hogy az átadott pénzeszközt 
szabályszerűen és jelen szerződésben meghatározottak szerint használta-e fel az átvevő. Ellenőrizheti a beruházás 
folytatását és a megkötött szerződések teljesülését. 

7.) Ha az önkormányzat ellenőrzése során megállapítja, hogy a tankerület az átadott pénzeszközt részben vagy egészben 
szabálytalanul, vagy nem jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően használta fel, jogosult a megállapodás azonnali 
hatályú felbontására, mely az átadott pénzeszköz azonnali visszafizetését vonja maga után. Ebben az esetben a 
pénzeszköz szabálytalan felhasználásától a visszafizetés időpontjáig számítva a tankerület a mindenkori jegybanki 
alapkamat összegével azonos mértékű kamat fizetésére is köteles. 

8.) Abban az esetben, amennyiben a felek bármelyike a jelen megállapodás szerinti kötelezettségét megszegi, úgy 
köteles a károsult fél részére kártérítést fizetni vagy a másik felet kártalanítani. 



9.) Amennyiben a tankerület kezdeményezi a jövőben a vagyonkezelői/ingyenes használati szerződés megszüntetését, 
úgy megtérítési igénnyel a beruházás kapcsán az önkormányzattal szemben nem léphet fel. 

10.) Jelen megállapodás kizárólag felek írásbeli megállapodása alapján módosítható. 

11.) A felek kijelentik és szavatolnak azért, hogy jelen megállapodást aláíró képviselői a megállapodás aláírására 
kifejezetten jogosultak, ahhoz harmadik személy hozzájárulására vagy jóváhagyására nincsen szükségük. 

Horváth Márta tankerületi igazgató önálló aláírási jogosultsággal rendelkezik a tankerület nevében. 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 289/2020. ( IX. 3.) számú határozatával felhatalmazta a 
polgármestert a megállapodás aláírására. 

12.) A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény 
(Ptk.) rendelkezései az irányadók. A felek között vitás kérdés nincs. 

13.) A felek vitás ügyekben a pertárgyértéktől függően a Hatvani Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék 
illetékességét kötik ki. 

Jelen szerződést a felek elolvasás és kellő értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen 
jóváhagyólag aláírták. 
 
Hatvan, 2020. szeptember ….. 
 
 Hatvan Város Önkormányzata  Hatvani Tankerületi Központ  
 Horváth Richárd Horváth Márta 
 polgármester tankerületi igazgató 

 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
 

  

Önkormányzat gazdasági vezetője  Molnárné Szabó Julianna 
Hatvani Tankerületi Központ 
gazdasági igazgatóhelyettes 

 
Határozat száma:  290/2020. (IX. 3.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város polgármesterének a 34/2020. (IV. 30.) számú 
határozatát hatályon kívül helyezi.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal  
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  291/2020. (IX. 3.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Gigászok Sportegyesület 
(székhelye: 3000 Hatvan, Zrínyi u. 52.) részére sátorral fedett 60,09 méter x 16,34 méter nagyságú jégpálya, 1 db 
szaniter konténer, és 6 db öltöző konténer elhelyezéséhez és üzemeltetéséhez 2020. november 1. és 2021. április 
15. közötti időtartamban történő az önkormányzati tulajdonú Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola 
(székhelye: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) területén lévő hatvani 2601/1 hrsz.-ú ingatlanon az alábbi 
kikötésekkel: 
- az iskola tanulóinak védelme érdekében stabil, de a későbbiekben könnyen elbontható kerítéssel kell 

elválasztani a jégpálya területét az iskola által használt udvarrésztől, 
- a jégpálya építése és üzemeltetése során az egyesület köteles a szakmai, munka- és balesetvédelmi 

szabályokat maradéktalanul betartani, 
- Hatvan Város Önkormányzata a jégpálya, valamint a szaniter és öltöző konténerek építése és üzemeltetése 

során az esetleges károkért felelősséget nem vállal. 
A jégpálya elbontása után az egyesület köteles az eredeti állapotot helyreállítani és a helyreállítást követően, 
legkésőbb 2021. július 30-ig az iskola részére a területet további használatra visszaadni. 
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:  292/2020. (IX. 3.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában 
és kezelésében lévő utak útjavítási munkáinak elvégzésére vonatkozóan a KAVICSÚT Kft.-vel (székhely: 1144 
Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.), mint legkedvezőbb ajánlattevővel megkötött vállalkozási keretszerződés 



módosításra kerüljön olyan módon, hogy a rendelkezésre álló keretösszeg bruttó 2.000.000,- Ft összeggel 
megemelésre kerüljön (egységár bruttó 10.795,-Ft/m2). 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között az „Útfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (szerződés módosítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  293/2020. (IX. 3.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 
4. em. 111.) bízza meg a 3000 Hatvan, Kossuth tér 8. számú ingatlan előtti közterületen akadálymentes parkoló 
kialakítási munkáival bruttó 444.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Parkolók tervezése” 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 

 
 

* * * 
 

K I V O N A T O K  
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 2020. szeptember 3-án 

 megtartott ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 
Napirendi pont címe:  

Tájékoztató Beregszász testvérváros számára nyújtott támogatásról 
Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a Beregszász testvérváros számára nyújtott támogatásról szóló tájékoztatót és az írásbeli 
előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.” 

 
* * * 

 
Napirendi pont címe:  

Tájékoztató a Hatvan városában működő általános- és középiskolák 2019/2020. tanévben végzett 
tevékenységéről és a 2019/2020. tanév kiemelkedő tanulmányi- és sporteredményeiről 

Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan városában működő általános- és középiskolák 2019/2020. tanévben végzett 
tevékenységéről és a 2019/2020. tanév kiemelkedő tanulmányi- és sporteredményeiről szóló tájékoztatót 
és az írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


