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2020. SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

  

 



Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
22/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 

a levegőminőség védelmér ől szóló 18/2008. (III.28.) önkormányzati rendelet m ódosításáról 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § Hatályát veszti Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a levegőminőség védelméről szóló 
18/2008. (III.28.) önkormányzati rendelet 7. és 10. §-a. 

 
2. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba és 2021. január 2-án hatályát veszi. 

 
Hatvan, 2020. szeptember 24. 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
23/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelete  

a Hatvan helyi jelent őségű védett természeti területeir ől szóló 40/2014. (XI. 15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) 
bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 
 

1. § A Hatvan helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 40/2014. (XI. 15.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A Hatvan, Boldogi úti platánfasor ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai 2630/1, 2630/3, 2630/16, 5334/4.” 
 
2. § A R. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „(2) A faegyed ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma 2631/4.” 
 
3. § A R. 3. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„2. Érintett helyrajzi számai: 2630/1, 2630/3, 2630/16, 5334/4.” 
 
4. § A R. 8. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
„2. Érintett helyrajzi száma: 2631/4.” 
 
5. § Ez a rendelet 2020. október 1-jén lép hatályba és 2020. október 2-án hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2020. szeptember 24. 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2020. SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

 
Határozat száma:  294/2020. (IX. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. szeptember 24-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 a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft. (új cég néven: HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.) 
2020. évi üzleti tervének módosításáról 

2. Tájékoztató a 2020/2021. nevelési év, tanév indításáról Hatvan város köznevelési intézményeiben 
3. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák fenntartói értékeléséről 
4. Előterjesztés a Hatvan város óvodáinak 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkaterveinek 

véleményezéséről 
5. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 2021. évi 

csatlakozásról 
6. Előterjesztés a Hatvani Bajza József Gimnázium tehetséggondozó programjának támogatásáról 
7. Előterjesztés a Civil Alap 2020. évi augusztusi pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról 

Előterjeszt ő, előadó az 1-7. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
8. Előterjesztés a szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról 

Előterjeszt ő, előadó:  Kondek Zsolt a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 
9. Előterjesztés a hatvani 4. számú házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének 

megszüntetéséről 
10. Előterjesztés a Hatvani Zenészek Egyesülete névhasználat iránti kérelmének és székhelyhasználati 

engedély iránti kérelmének engedélyezéséről 
11. Előterjesztés a levegőminőség védelméről szóló 18/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
12. Előterjesztés a Hatvan helyi jelentőségű védett természeti területiről szóló 40/2014. (XI. 15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
13. Tájékoztató a „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” című pályázatról 
14. Előterjesztés a „Zöldfelület kialakításához kapcsolódóan elkészített tervdokumentáció módosítása” 

elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 
15. Előterjesztés a „Könyvtár felújításához kapcsolódóan bútorok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési 

eljárással kapcsolatos döntésről 
16. Előterjesztés a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 
17. Előterjesztés a hatvani 0387 hrsz.-ú ingatlan egy részének átadásáról a Magyar Állam részére 
18. Előterjesztés a Robert Bosch út és a Kölcsey utca csomópontjában megvalósult járdaépítés, gyalogos 

átvezetés és beépített forgalomtechnikai elemek tulajdonjogának átvételéről 
19. Előterjesztés a személyszállítási szolgáltatással kapcsolatos megállapodásról 
20. Előterjesztés a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítás biztosítása tárgyában 

kiírni tervezett pályázati felhívással kapcsolatos hirdetmény közzétételéről 
21. Előterjesztés a hatvani 085 hrsz.-ú földrészlet megosztásával kapcsolatos döntésről 
22. Előterjesztés a 3000 Hatvan, Tabán út 22. IV/18. szám alatti ingatlanra vonatkozó elő- és visszavásárlási 

jogról történő lemondásról 
23. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemmel kapcsolatos döntésről 
24. Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések módosításáról 
25. Előterjesztés a Földmérési és Távérzékelési Intézettel megkötött szerződés módosításáról 
26. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó gördülő fejlesztési terv elfogadásáról 
27. Előterjesztés energetikai szakreferens kiválasztásával kapcsolatos döntésről 
28. Előterjesztés Zetor típusú traktor értékesítésére vonatkozó pályázati kiírásáról 

Előterjeszt ő, előadó a 9-28. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
29. Egyebek 

ZÁRT ÜLÉS:  
1. Előterjesztés szociális étkeztetés megszüntetéséről és a hozzá kapcsolódó intézkedések elrendeléséről 
2. Előterjesztés lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás megszüntetése elleni fellebbezés elbírálásáról 

Előterjeszt ő, előadó az 1-2. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester” 
 

Határozat száma:  295/2020. (IX. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 104., (II.20.), 154., 160., 168. (III.26.), 196., 206., 207. 
(VI.25.), 230., 231. (VII.23.), 248., 249., 258. (VIII.7.) számú 2020. évi lejárt határidejű képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja.” 



Határozat száma:  296/2020. (IX. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; 2020. október 1. napjától HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező 
Nonprofit Közhasznú Kft.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 2020. gazdasági évre vonatkozó 
üzleti tervének 2020. október 1. napjától érvényes módosítását jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. október 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  297/2020. (IX. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Balassi Bálint út 44.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. október 9. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  298/2020. (IX. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Mészáros Lázár út (49-51.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. október 9. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  299/2020. (IX. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. október 9. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  300/2020. (IX. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.” 

 
H a t á r i d ő  : 2020. október 9. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  301/2020. (IX. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. október 9. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  302/2020. (IX. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Jókai utca 9.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. október 9. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  303/2020. (IX. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Vörösmarty tér 1.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. október 9. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 



 
Határozat száma:  304/2020. (IX. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 44.) 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, és az abban foglaltakkal 
egyetért.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  305/2020. (IX. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros 
Lázár út 49-51.) 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, és az abban foglaltakkal 
egyetért.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  306/2020. (IX. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky út 10.) 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, és az abban foglaltakkal 
egyetért.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  307/2020. (IX. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor 
Kálmán utca 13.) 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, és az abban foglaltakkal 
egyetért.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  308/2020. (IX. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós 
Alfréd utca 3.) 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, és az abban foglaltakkal egyetért.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  309/2020. (IX. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai 
utca 9.) 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, és az abban foglaltakkal egyetért.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  310/2020. (IX. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Vörösmarty tér 1.) 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, és az abban foglaltakkal 
egyetért.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  311/2020. (IX. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat 1. sz. mellékletét képező csatlakozási 

nyilatkozat aláírásával kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos 



szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az 
önkormányzat csatlakozási nyilatkozatát aláírja.  

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz szükséges 2.500.000,- Ft-ot a 2021. évi költségvetésébe 
betervezi. 

 
3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. október 5-ig kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázatát a Hatvan város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók részére, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói 
jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan 
képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati kiírást – mely jelen határozat 2. sz. mellékletét 
képezi – a Hatvani Hírlap című önkormányzati lapban, az önkormányzat hirdetőtábláján és Hatvan város 
honlapján közzéteszi.  

 
4. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. október 5-ig kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázatát a Hatvan város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű fiatalok részére, akik a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, 
vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; 
és a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) 
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy 
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati kiírást – mely határozat 3. sz. mellékletét képezi 
– a Hatvani Hírlap című önkormányzati lapban, az önkormányzat hirdetőtábláján és Hatvan város honlapján 
közzéteszi.” 

 
H a t á r i d ő  : 1. pont: 2020. október 20. (a csatlakozási nyilatkozat aláírására) 
  2. pont: 2021. február 15. 
  3-4. pont: 2020. október 5. (közzétételre) 
F e l e l ő s  : 1., 3-4. pont: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
  2. pont: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 311/2020. (IX. 24.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma:  312/2020. (IX. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete biztosítja a Hatvani Bajza József Gimnázium (székhely: 3000 
Hatvan, Balassi Bálint út 17.) számára a 2020/2021. tanévben a 300 tanítási órát magába foglaló 
tehetséggondozó program költségigényét. A 2020. december 31-ig felmerülő 100 óra költsége bruttó 250.000,- Ft, 
és a szociális hozzájárulási adó 38.750,- Ft, mindösszesen 288.750,- Ft összeg, melynek fedezete Hatvan Város 
Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet alapján az egyéb 
szakfeladatok terhére rendelkezésre áll. A fennmaradó 200 tanítási óra költsége bruttó 500.000.- Ft, és a szociális 
hozzájárulási adó 77.500.- Ft, mindösszesen 577.500.-Ft összeg a 2021. évi költségvetésbe betervezésre kerül. A 
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a támogatásra vonatkozó megállapodást 
megkösse a Hatvani Tankerületi Központtal és a Bajza József Gimnáziummal.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. október 12. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  313/2020. (IX. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Szociális és Egészségügyi kerethez átcsoportosítja a Nemzetiségi 
keret 100.000 Ft-os összegét, mellyel a Szociális és Egészségügyi keret összege 700.000 Ft-ra módosul.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. szeptember 24. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  314/2020. (IX. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató kerethez 



átcsoportosít az Ifjúsági keretből 50.000 Ft-ot, továbbá a Sportfeladatokat, célokat támogató keretből 30.000 Ft-ot, 
mellyel az Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keret összege 5.080.000 Ft-ra módosul.” 

 
H a t á r i d ő  : 2020. szeptember 24. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  315/2020. (IX. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Egyházi kerethez átcsoportosít a Sportfeladatokat, célokat támogató 
keretből 10.000 Ft-ot, mellyel az Egyházi keret összege 510.000 Ft-ra módosul.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. szeptember 24. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  316/2020. (IX. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keretre 
benyújtott pályázatok alapján a határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a 
felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. 
évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletben az „alapítványoknak, szervezeteknek 
átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. október 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Önszervez ődő, öntevékeny közösségeket támogató keret II. féléve s pályázatai 

 

 
Pályázó szervezet neve  Pályázat címe  

Kért 
támogatás 
összege  

Javasolt 
támogatás 
összege  

1. Tilma a Gyermekm űvészetért 
Közhasznú Alapítvány  

A legnagyobb szeretet és a látó 
szívű gyermekek XVI. Gyermekrajz 
vándorkiállítás, Hatvban, Szentkút 

2020' 

200 000 Ft 100 000 Ft 

2. Kopa Lajosné Díszít őművészeti 
Szakkör - Ady Endre Könyvtár  

A Kopa Lajosné Díszítőművészeti 
Szakkör tevékenységének 

támogatása 
200 000 Ft 100 000 Ft 

3. Vitézi Rend - Ady Endre Könyvtár  A Vitézi Rend hatvani csoportja 
tevékenységének támogatása 

200 000 Ft 150 000 Ft 

4. Ratkó József Közm űvelődési 
Egyesület  

Az egyesület technikai eszközeinek 
támogatása 140 500 Ft 100 000 Ft 

5. Gáspár András Bajtársi Egyesület  Közösség és hagyomány 200 000 Ft 150 000 Ft 

6. Alapítvány a hatvani I. István 
Általános Iskola támogatására  

"A Hatvani Szent István Sportiskolai 
Általános Iskola 60 éves" 200 000 Ft 100 000 Ft 

7. KARRIER Nemzetközi Oktatási és 
Művészeti Alapítvány  

Tótpál Szilvia és növendékei 
ingyenes Adventi koncertje 200 000 Ft 100 000 Ft 

8. Corelli-60 Zenéért és 
Gyermekekért Alapítvány  

Hargitai Géza Emlék - koncert a 
zene világnapja alkalmából 200 000 Ft 150 000 Ft 

9. Hatvany Lajos Múzeum Baráti 
Körének Egyesülete  

Az egyesület működési költségeinek 
támogatása 100 000 Ft 80 000 Ft 

10. Grassalkovich Énekegyüttes 
Kulturális Egyesület  

Digitális zongora vásárlás (Yamaha 
P-121 B) 200 000 Ft 120 000 Ft 

11. Hatvankodók Néptánc Közhasznú 
Egyesület  

Fellépésekhez szükséges 
népviselet beszerzése 200 000 Ft 100 000 Ft 

12. Hatvani Óvodás Gyermekmosoly 
Közhasznú Alapítvány  Kerti pavilon a játszóudvaton 200 000 Ft 100 000 Ft 



13. Eszterlánc Kézm űves Egyesület  Az egyesület működési költségeinek 
támogatása 

200 000 Ft 50 000 Ft 

14. Kutyaszív Állatment ő Közhasznú 
Alapítvány  

Infrastruktúra fejlesztés a Kutyaszív 
Állatmentő Közhasznú 
Alapítványnál - kerítés 

200 000 Ft 150 000 Ft 

15. Észak-magyarországi M űvészet, 
Kultúra és Összefogás Egyesület  

Hozzájárulás az egyesület 
működési költségeihez 2020. évben 

200 000 Ft 50 000 Ft 

16. Hatvani Vörösmarty téri 
Óvodásokért Alapítvány  Régi korok játékai 200 000 Ft 100 000 Ft 

17. GMH - Treff zenekar  A Tress zenekar rendezvényének 
hangosítása 100 000 Ft 50 000 Ft 

18. GMH - HCHC zenekar  A HCHC zenekar őszi turné 
támogatása 74 946 Ft 50 000 Ft 

19. GMH - Rock and Roll csoport  A Hatvani Akrobatikus Rock & Roll 
csoport nevében 150 000 Ft 50 000 Ft 

20. GMH - Nóta Klub  A Nóta Klub rendezvényeinek 
támogatása 200 000 Ft 100 000 Ft 

21. GMH - Idegen Világ zenekar  Az Idegen Világ zenekar technikai 
feltételeinek javítása 120 000 Ft 50 000 Ft 

22. GMH - Classic Rockjam zenekar  A Classic Rockjam zenekar 
technikai eszközparkjának bővítése 179 780 Ft 50 000 Ft 

23. GMH - Németi Gábor Honismereti 
Kör  Laptop vásárlás 200 000 Ft 80 000 Ft 

24. GMH - The CatZz zenekar  A The CatZz zenekar hangtechnikai 
eszközeinek bővítése 200 000 Ft 50 000 Ft 

25. GMH - Barnahang zenekar  A Barnahang zenekar turnéjának 
támogatása 75 946 Ft 50 000 Ft 

26. GMH - Holtid ő zenekar  A Holtidő zenekar hangtechnikai 
eszközeinek bővítése 130 000 Ft 50 000 Ft 

27. GMH - Wi-Fi zekar  A Wi-fi zenekar hangtechnikai 
eszközeinek bővítése 142 000 Ft 50 000 Ft 

28. GMH - Ágabága együttes  Az Ágabága együttes 
stúdiófelvétele 200 000 Ft 50 000 Ft 

29. GMH - Saffron zenekar  A Saffron zenekar alapvető zenekari 
technikai fejlesztése 200 000 Ft 50 000 Ft 

30. GMH - Anonymus 60 zenekar  
Az Anonymus 60 zenekar saját, 
korszerű zenekari kellékeinek 

beszerzése 
81 900 Ft 50 000 Ft 

31. GMH - Naplemente Nyugdíjas Klub  
A Naplemente Nyugdíjasklub 

programjainak, rendezvényeinek 
támogatása 

200 000 Ft 150 000 Ft 

32. GMH - Duo Nicole együttes  A Duo Nicole együttes brácsa 
felújítása 176 600 Ft 50 000 Ft 

33. GMH - Hatvani Fiúk  A Hatvani fiúk zenekar 
hangtechnikai eszközeinek bővítése 200 000 Ft 50 000 Ft 

34. GMH - Játszóházvezet ők 
Alkotóközössége  

Kézműves foglalkozások 
megtartása 140 000 Ft 50 000 Ft 

35. GMH - Lázadók zenekar nevében  A Lázadók zenekar hangtechnikai 
eszközeinek fejlesztése 145 000 Ft 50 000 Ft 

36. GMH - Shadows Cats zenekar  
A Shadows Cats zenekar 

hangtechnikai eszközeinek 
fejlesztése 

75 000 Ft 50 000 Ft 

37. GMH - Hatvani Meseösvény  A Hatvani Meseösvény 
szaktanácsadásának és 170 000 Ft 100 000 Ft 



helytörténeti kutatásának 
támogatása 

38. GMH - Nőegylet  Mikulás-posta 200 000 Ft 150 000 Ft 

39. XXI. Század Gyermekeiért Nevelési 
és Oktatási Alapítvány  "Biztonságban" 183 109 Ft 100 000 Ft 

40. Hatvani Állami Zeneiskoláért 
Alapítvány  

"KAZAMI 65-65 év a zenéért" 
Jubileumi koncertsorozat a Kocsis 

Albert Zeneiskola magalakulásának 
65. évfordulólójára 

200 000 Ft 100 000 Ft 

41. VOKE - Hatvani Vasútbarát Klub  Hatvan és a vasút programsorozat 
2020/2. 200 000 Ft 50 000 Ft 

42. VOKE - Irodalmi M űhely  Hatvani történetek irodalmi 
leírásban 200 000 Ft 50 000 Ft 

43. VOKE - Fotógrafikus M űhely Dali  Hatvani események fotógrafikákon 200 000 Ft 50 000 Ft 

44. VOKE - Hatvani Civil M űhely  Őszi közösségi programok 200 000 Ft 50 000 Ft 

45. VOKE - Liszt Ferenc Vasutas 
Nyugdíjas Klub  Őszi rendezvénysorozat 2020 200 000 Ft 150 000 Ft 

46. VOKE Hatvani Vasutas 
Szakszervezet Nyugdíjas klubja  Őszi rendezvénysorozat 2020 200 000 Ft 150 000 Ft 

47. VOKE - Hatvani Szimfónikus 
Zenekar  

Opera, operett koncertek 
előkészítése és szervezése 200 000 Ft 150 000 Ft 

48. VOKE - Drámajáték M űhely  Drámajátékok, 
gyermekfoglalkozások 2020 ősz 200 000 Ft 50 000 Ft 

49. VOKE - Kézügyes kreatív kör  Játszóházak a Kézügyes kreatív kör 
vezetésével 200 000 Ft 50 000 Ft 

50. Polifónia Egyesület  35 éves jubileumi koncert 200 000 Ft 150 000 Ft 

51. Maasluis-Hatvan Testvérvárosi 
Egyesület  

2020. II. félévi program, ART-CAMP 
VI. Testvérvárosok Művésztelepe 
2021 előkészületeinek feladatai 

170 000 Ft 150 000 Ft 

52. 
Újhatvani Római Katolikus 
Általános Iskola - SZIRKÉK 

énekkar  
Adventi ünnepi műsor 200 000 Ft 150 000 Ft 

53. 
Hatvani Tankerületi Központ - 

Hatvani Bajza József Gimnázium 
"Cives Prudentes" csoportja  

Hangverseny énekórákon 200 000 Ft 50 000 Ft 

54. 

Hatvani Tankerületi Központ - 
Hatvani Bajza József Gimnázium 

"Természetismereti és 
Környezetvédelmi" csoportja  

Geoszféra 200 000 Ft 50 000 Ft 

55. 
Hatvani Tankerületi Központ - 

Hatvani Bajza József Gimnázium 
"Ifjú publicisták" csoportja  

Nyelv-ész 200 000 Ft 50 000 Ft 

56. 
Hatvani Tankerületi Központ - 

Hatvani Bajza József Gimnázium 
"Kutakodj!" csoportja  

Könyvtár fejlesztés 200 000 Ft 50 000 Ft 

57. 
Hatvani Tankerületi Központ - 

Hatvani Bajza József Gimnázium 
"Bajzás Géniusz 1" csoportja  

Living language 200 000 Ft 50 000 Ft 



58. 
Hatvani Tankerületi Központ - 

Hatvani Bajza József Gimnázium 
"Bajzás Géniusz 2" csoportja  

Tehetségkutató fizikaverseny 200 000 Ft 50 000 Ft 

59. 
Hatvani Tankerületi Központ - 

Hatvani Bajza József Gimnázium 
"Németesek" csoportja  

Német nyelvi verseny általános 
iskolásoknak 200 000 Ft 50 000 Ft 

60. 
Hatvani Tankerületi Központ - 

Hatvani Bajza József Gimnázium 
"Matekosokk" csoportja  

Matematika verseny 200 000 Ft 50 000 Ft 

61. 
Hatvani Tankerületi Központ - 

Hatvani Bajza József Gimnázium 
"Poligottok" csoportja  

Ablakok a világra 200 000 Ft 50 000 Ft 

62. Új-Hatvani Szent István Alapítvány  Faültetés 200 000 Ft 100 000 Ft 

 Félévi keretösszeg: 5 000 000 Ft  11 154 781 Ft 5 080 000 Ft 

 
Határozat száma:  317/2020. (IX. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Sportfeladatokat, célokat támogató keretre benyújtott pályázatok 
alapján a határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat, 
civil szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről 
szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletben az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” 
költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. október 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Sportfeladatokat és célokat támogató keret II. félé ves pályázatai 

 

 
Pályázó szervezet neve  Pályázat címe  

Kért 
támogatás 
összege  

Javasolt 
támogatás 
összege  

1. Gigászok Sportegyesület - 
Úszószakosztály  Gigászok az úszó Ötös Iskoláért 200 000 Ft 50 000 Ft 

2. Gigászok Sportegyesület - 
Gyorskorcsolya Szakosztály  

szabványméretű, sátorral fedett 
jégpálya építése 

200 000 Ft 80 000 Ft 

3. Gigászok Sportegyesület - 
Műkorcsolya Szakosztály  

szabványméretű, sátorral fedett 
jégpálya építése 

200 000 Ft 80 000 Ft 

4. DanceNet Sportegyesület  XII. Hatvan Kupa Táncverseny 200 000 Ft 50 000 Ft 

5. Pulzus Sport Egyesület  

Támogatás igénylése a 2020 őszén 
megrendezésre kerülő országos és 

nemzetközi aerobik versenyeken való 
részvételhez 

200 000 Ft 50 000 Ft 

6. Hatvani Sakk Kör  Hatvani Sakk Kör működési 
költségeihez való hozzájárulás 

200 000 Ft 100 000 Ft 

7. ITF Harcművészetekért Alapítvány  
Őszi-téli versenyek nevezési-utazási 
és szállás díjainak költségei, edzést 

segítő eszközök vásárlása 
200 000 Ft 150 000 Ft 

8. Hatvani Szabadid ő Sport Egyesület  Kispályás labdarúgás újraindítása 
Hatvanban 

200 000 Ft 50 000 Ft 

9. Hatvani Vasutas Lövészklub  

Versenyek szervezésének, valamint 
működéssel összefüggő feladatok 

támogatása, önkormányzat 
tulajdonában lévő épület felújítása 

200 000 Ft 50 000 Ft 



10. Hatvani Thai-Box Egyesület  A Hatvani Thai-Box egyesület éves 
működési költségeinek támogatása 

200 000 Ft 150 000 Ft 

11. Újszerű Technikai Sportok 
Egyesülete  

Pályakarbantartás - a Roncsderby 
pálya előkészítése a 2021-es évadra. 

200 000 Ft 100 000 Ft 

12. 
Grassalkovich M űvelődési Ház - 

Varga Kristóf versenytáncos 
nevében  

Varga Kristóf vercenytáncos 
versenyekre való felkészülésének és 

nevezésének támogatása 
200 000 Ft 100 000 Ft 

13. Fut 60 Sport Egyesület  Futással az egészséges életmódért 200 000 Ft 100 000 Ft 

14. 

Hatvani Tankerületi Központ - 
Hatvani Szent István Sportiskolai 
Általános Iskola "Gyere hokizni" 

csoportja  

Jégkorongozni jó! 200 000 Ft 50 000 Ft 

15. 
Hatvani Tankerületi Központ - 

Hatvani 5. Számú Általános Iskola 
Ötös Sportkör  

Ötös sportkör 200 000 Ft 100 000 Ft 

16. 
Hatvani Tankerületi Központ - 

Hatvani Bajza József Gimnázium 
"Nép- és honismereti" csoportja  

Hatvani Bajvívó Oskola 200 000 Ft 50 000 Ft 

17. Hatvani Tenisz Klub 
Sportegyesület  

A Hatvani Tenisz Klub Sportegyesület 
éves működési költségeinek 

támogatása 
200 000 Ft 50 000 Ft 

 Félévi keretösszeg: 1 400 000 Ft  3 400 000 Ft 1 360 000 Ft 

 
Határozat száma:  318/2020. (IX. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Ifjúsági keretre benyújtott pályázatok alapján a határozat mellékletét 
képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és 
csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendeletben az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2020. október 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Ifjúsági keretre II. féléves pályázatai 

 

 
Pályázó szervezet neve  Pályázat címe  

Kért 
támogatás 
összege  

Javasolt 
támogatás 
összege  

1. Hatvan Jókai úti Óvodáért Alkapítvány  
A Varázskapu Óvoda 

felszereltségének fejlesztése 
bútorokkal 

200 000 Ft 100 000 Ft 

2. EMSZIE - Egészségügyi M űszaki 
Szakemberek Integrált Egyesülete  

Az egészségügy láthatatlan katonái 
avagy a betegellátás műszaki 

működése gyerekeknek 
200 000 Ft 50 000 Ft 

3. Hatvani Gesztenyéskert Óvodáért 
Alapítvány  "Közlekedjünk okosan" 200 000 Ft 100 000 Ft 

4. Hatvani 5-ös Iskoláért, Uszodáért 
Alapítvány  

Művészet és színjátszás az 
Ötösben 

170 000 Ft 100 000 Ft 

5. Brunszvik Kisded Alapítvány  "Udvarom, udvarom, szép kerek 
udvarom…" 

200 000 Ft 100 000 Ft 

6. Hatvan Mészáros Lázár úti Óvoda 
Gyermekeiért Alapítvány  "Hangok a hangulatért" 200 000 Ft 100 000 Ft 

7. Újhatvani Római Katolikus Általános 
Iskola - DÖK  

Kirándulás zarándokhelyre - 
utazási költségek támogatása 

200 000 Ft 100 000 Ft 



8. 
Hatvani Tankerületi Központ - Hatvani 

Szent István Sportiskolai Általános 
Iskola Diákönkormányzat  

Közösségépítő programok a 
Hatvani Szent István Sportiskolai 

Általános Iskolában 
200 000 Ft 50 000 Ft 

9. 
Hatvani Tankerületi Központ - Hatvani 

5. Számú Általános Iskola 
Gyöngyf űzér néptánc csoport  

Gyöngyfűzér néptánc csoport 200 000 Ft 50 000 Ft 

10. 
Hatvani Tankerületi Központ - Hatvani 

5. Számú Általános Iskola Dráma 
szakkör  

Dráma szakkör 200 000 Ft 100 000 Ft 

11. 
Hatvani Tankerületi Központ - Hatvani 
5. Számú Általános Iskola, Zenei élet 

az Ötösben  
Zenei élet az Ötösben 200 000 Ft 100 000 Ft 

12. 
Hatvani Tankerületi Központ - Hatvani 

Bajza József Gimnázium 
Diákönkormányzat csoportja  

Nyílt nap 200 000 Ft 50 000 Ft 

 Félévi keretösszeg: 1 050 000 Ft  2 370 000 Ft 1 000 000 Ft 
 

Határozat száma:  319/2020. (IX. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Egyházi keretre benyújtott pályázatok alapján a határozat 
mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt egyházközségeket és csoportokat. A 
pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati 
rendeletben az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. október 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Egyházi keret II. féléves pályázatai 

 

Pályázó szervezet neve  Pályázat címe  
Kért támogatás 

összege  

Javasolt 
támogatás 
összege  

Hatvan Belvárosi Római Katolikus 
Egyházközség Szent Adalbert Kórus  

Hangszer alkatrész vásárlás és 
hangszer javítás 

200 000 Ft 170 000 Ft 

Hatvan-Belvárosi Római Katolikus 
Egyházközség  

A Szent Adalbert Templom búcsúja 
és a bérmálás ünnepe Hatvanban 

200 000 Ft 170 000 Ft 

Újvárosi Római Katolikus Plébánia  
Isten ajándéka - a plébánia udvar 

parkosítása 
200 000 Ft 170 000 Ft 

Félévi keretöszeg: 500 000 Ft  600 000 Ft 510 000 Ft 

 
Határozat száma:  320/2020. (IX. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok alapján a 
határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat és civil 
szervezeteket.  
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati 
rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre 
áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. szeptember 30. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok  

 
(A rendelkezésre álló keret 2020. II. félévben 600.000,- Ft +100.000.- Ft a nemzetiségi keretből átcsoportosítva) 

 



Pályázó szervezet A pályázat címe 
Igényelt 
összeg 

Javasolt 
(megszavazott) 

összeg 
Magyar Vöröskereszt Heves 
Megyei Szervezete 

Hatvan város 2020. évi véradó 
ünnepsége 

200.000,- Ft 100.000,- Ft 
 

Hatvan Város és Környéke 
Mozgáskorlátozottainak Egyesülete  

Bükkszékfürdői látogatás 200.000,- Ft 150.000,- Ft 
 

Észak-Magyarországi Sclerosis 
Multiplex Egyesület  

Országos SM. Napon való 
részvétel 

200.000,- Ft 100.000,- Ft 
 

Szent Erzsébet Otthon Alapítvány Időskorúak életminőségének 
javítása só-és fényterápiával 

200.000,- Ft 100.000,- Ft 
 

Magyar Rákellenes Liga Hatvani 
Alapszervezete és Segítő 
Szolgálata  

„Magyar Rákellenes Liga 2020. 
év II félévi kiemelt programjai 
Hatvanban” 

200.000,- Ft 150.000,- Ft 
 

Tűzkerék Alapítvány A Lelki elsősegély 
telefonszolgálat humán 
erőforrásainak támogatása 

200.000,- Ft 100.000.- Ft 
 

 
Határozat száma:  321/2020. (IX. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Boross Márta házi gyermekorvossal a hatvani 4. számú 
házi gyermekorvosi körzet egészségügyi ellátására megkötött feladat-ellátási szerződést 2020. december 31. 
napjával közös megegyezéssel megszünteti.   
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező feladat-ellátási 
szerződést megszüntető okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. október 15. (a megszüntető okirat aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
MEGÁLLAPODÁS 

feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről 
 

amely létrejött egyrészről: 
 

Hatvan Város Önkormányzata 
-  székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
-  KSH stat. számjel: 15729394 -8411-321-10 
-  adószám: 15729394-2-10 
-  képviseli: Horváth Richárd polgármester, mint megrendelő  

 (a továbbiakban megrendelő) 
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata  
- székhelye: 3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2. 
- KSH stat. számjel: 15729576-8411-321-10 
- adószám: 15729576-1-10 
- képviseli: Szabó Ádám polgármester, mint megrendelő  

(a továbbiakban megrendelő) 
 

másrészről: 
  Dr. Boross Márta  

- születési hely, idő: Nagyréde, 1948. 03. 16. 
- lakik: Hatvan, Rákóczi út 58. 
- adószáma: 47988462-2-30 
- orvosi nyilvántartási száma: 28080 
- vállalkozói igazolvány száma: ES – 256367 

(a továbbiakban: szolgáltató) 
 

között az alábbiak szerint: 
 

Előzmények: 
Felek 1993. augusztus 31-én a hatvani 4. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére szerződést kötöttek, melyet 
többször módosítottak, kiegészítettek. (továbbiakban: szerződés). 



A szerződés alapján a szolgáltató vállalta a Hatvan város területén lévő 4. számú házi gyermekorvosi körzetben a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM 
rendelet) 1. §-a alapján területi ellátási kötelezettséget vállalva, folyamatos háziorvosi ellátás biztosítását a 0-14 éves 
korú hatvani és kerekharaszti gyermekek számára, felkérésre a 14-18 év közötti személyeket is ellátja. Felek 
megállapodása szerint a szolgáltató az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben 
meghatározott iskola-egészségügyi feladatokat lát el az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (3000 Hatvan, 
Rákóczi u. 4. szám), a Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51. szám), a Hatvani Gesztenyéskert 
Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 10. szám), a Mesevilág Tagóvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 13. szám) és a 
Kerekharaszti Csillagfény Óvoda (3009 Kerekharaszt, Kerekharaszti u. 2. szám) tekintetében.  
Szolgáltató a tevékenységet a 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. utca 4/a. szám alatti gyermekorvosi rendelőben fejtette ki.  
 
Tekintettel a szolgáltatónál praxisjoggal rendelkező gyermekorvos kérelmére a felek az előzményi részben részletesen 
megjelölt feladat-ellátási szerződést közös megegyezéssel megszüntetik az alábbiak szerint:  
 
1.) Megállapodó felek kijelentik, hogy az előzményekben részletesen megjelölt feladat-ellátási szerződést  közös 
megegyezéssel 2020. december 31. napján megszüntetik.   
 
2.) Felek kijelentik, hogy 2020. december 31. napjáig a szolgáltató ellátja a szerződésben foglalt feladatait. Ezen 
időpontig a szolgáltató jogosult a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által folyósított finanszírozás teljes 
összegére. 
A szerződés megszűnését követően a felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le, e körben tételes leltárt vesznek fel a 
rendelőben elhelyezett, az önkormányzat tulajdonát képező ingóságokról.  
 
3.) Az 1.) pontban írott rendelkezésre figyelemmel – mivel a szerződés megszüntetése esetében a szerződés a jövőre 
nézve szűnik meg – 2021. január 1. napjától a megrendelő köteles a feladatot ellátni a hatvani 4. számú házi 
gyermekorvosi körzetben, ugyancsak a megrendelő kötelezettsége a körzet vonatkozásában működési engedély 
megkérése és a finanszírozási szerződés megkötése a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel. 
 
4.) Felek rögzítik, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. 
(XII.23.) Korm. rendelet 13/A. § (1) bekezdése alapján a szolgáltatónak 2021. január 1. napjától kezdődően 6 hónap áll 
rendelkezésére, hogy praxisjogát értékesítse. A határidő eredménytelen elteltekor a praxisjog megszűnik.  
 
5.) Megállapodó felek mindketten Magyarországon nyilvántartott önálló jogi személyek. Jelen megállapodás 
elválaszthatatlan mellékletét képezi Hatvan Város Önkormányzata a 321/2020. (IX. 24.)  számú, Kerekharaszt Község 
Önkormányzata tekintetében a …/2020. (…….) számú képviselő-testületi határozat. 
Jelen megszüntető okiratot felek kellő megértés után, mint akaratukban mindenben megegyezőt saját kezűleg, 
jóváhagyólag aláírták. 
 
Hatvan, 2020. ……….…….. 
 

Horváth Richárd polgármester Dr. Boross Márta       
Hatvan Város Önkormányzata egyéni vállalkozó  

megrendelő szolgáltató 
 
 

Szabó Ádám polgármester  
Kerekharaszt Község Önkormányzata  

megrendelő  
 

Határozat száma:  322/2020. (IX. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi a Hatvani Zenészek Egyesülete elnevezésű civil 
szervezet részére, hogy a „Hatvani” megjelölést a szervezet az elnevezésében feltüntesse.” 
 
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:  323/2020. (IX. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában álló hatvani 5247 hrsz.-
ú, természetben 3000 Hatvan, Hatvany Irén u. 6/a. szám alatti ingatlan a Hatvani Zenészek Egyesülete 
székhelyeként bejegyzésre kerüljön, valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ehhez 
kapcsolódó tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot aláírja.” 
 



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:  324/2020. (IX. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú, 
pályázat megvalósításával összefüggésben „Zöldfelület kialakításához kapcsolódóan elkészített tervdokumentáció 
módosítása” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti nyílt eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 4.900.000.- Ft. 
A szükséges fedezet összege Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 

 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Zöldfelület kialakításához kapcsolódóan elkészített 
tervdokumentáció módosítása” elnevezésű, nettó 4.900.000.- Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt 
eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló 
bizottság a 113/2020. (II. 20.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján 
köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 

1.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető - a Bizottság elnöke; 
2.) Johancsik Mónika, gazdálkodási irodavezető; 
3.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 

 
H a t á r i d ő  : 2020. október 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  325/2020. (IX. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú pályázat 
megvalósításával összefüggésben „Könyvtár felújításához kapcsolódóan bútorok beszerzése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti nyílt eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 12.886.000.- Ft. 
A tárgyi projekt során megkötött Támogatási szerződés alapján a beszerzés megvalósításához nettó 17.707.553.- 
Ft összegű pénzügyi forrás áll rendelkezésre. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Könyvtár felújításához kapcsolódóan bútorok beszerzése” 
elnevezésű, nettó 12.886.000.- Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt eljárás keretében lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 113/2020. (II. 20.) 
számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 

1.) Johancsik Mónika, gazdálkodási irodavezető - a Bizottság elnöke; 
2.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 
4.) Sinkovics Erika, Ady Endre Könyvtár igazgató; 
5.) dr. Varga Endre, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó.” 

 
H a t á r i d ő  : 2020. október 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  326/2020. (IX. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési 
eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti nyílt eljárás keretében, részajánlattételi lehetőség biztosításával. 
Az 1. rész elnevezése „Hatvan város részére közvilágítási villamos energia beszerzése”, becsült értéke nettó 
10.728.859.- Ft. 
A 2. rész elnevezése „Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott intézmények részére villamos energia 
beszerzése”, becsült értéke nettó 15.384.138.- Ft. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű, nettó 
26.112.997.- Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési 
eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 113/2020. (II. 20.) számú 
képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 

1.) Johancsik Mónika, gazdálkodási irodavezető - a Bizottság elnöke; 
2.) Horváth László, beruházási és műszaki ügyintéző; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 



 
H a t á r i d ő  : 2020. október 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  327/2020. (IX. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy 
a határozat melléklete szerinti változási vázrajz alapján a hatvani 0387 hrsz.-ú 9872 m2 nagyságú ingatlan 
megosztásra kerüljön oly módon, hogy a megosztás után kialakuló hatvani 0387/1 hrsz.-ú kivett közút művelési 
ágú 7585 m2 nagyságú, a hatvani 0387/2 hrsz.-ú kivett közút művelési ágú 993 m2 nagyságú és a hatvani 0387/3 
hrsz.-ú kivett közút művelési ágú 1294 m2 nagyságú ingatlanok bejegyzésre kerüljenek az állami ingatlan-
nyilvántartási adatbázisba. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a megosztást követően kialakuló hatvani 0387/3 
hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogát a terület jelentős nagysága miatt ingyenesen nem adja át a Magyar Állam 
tulajdonába.” 
 
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 

 
(A 327/2020. (IX. 24.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  328/2020. (IX. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Robert Bosch Elektronika Kft. (cím: 3000 Hatvan, Robert 
Bosch út 1.; adószám: 11672953-2-10) által az önkormányzat tulajdonában álló hatvani 0331/46 hrsz.-ú kivett 
közút megnevezésű, a hatvani 0331/38 hrsz.-ú kivett közút megnevezésű és a hatvani 5434 hrsz.-ú kivett 
közterület megnevezésű ingatlanokon megépített 62 m hosszú és 1,5 m széles járdaszakaszt, valamint 2 db 
változtatható jelzésképű lámpát és 2 db közúti jelzőrendszert – melynek költsége bruttó 21.459.670,- Ft volt – 
térítésmentesen önkormányzati tulajdonba veszi.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vagyon átvételével kapcsolatban szükséges 
eljárási cselekmények lefolytatására, valamint szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. október 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési és a Gazdálkodási Iroda 

útján 
 

Határozat száma:  329/2020. (IX. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodást köt Magyarország Innovációs és Technológiai 
Miniszterével a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal 
történő ellátása feltételeinek rögzítése céljából. 
A képviselő-testület felkéri Hatvan város polgármesterét arra, hogy a megállapodásban szereplő összeg 
alátámasztására vonatkozóan további egyeztetéseket folytasson. 
A megállapodás alapján a szükséges pénzügyi forrás 13.963.000,- forint összegben Hatvan Város 
Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék 
költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
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:  330/2020. (IX. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. 
törvény 23. § (4) bekezdése alapján pályázatot kíván kiírni a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi 
személyszállítás további biztosítása tárgyában. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az 
1370/2007/EK rendelet 7. cikk (2) bekezdésében meghatározott információknak az előírt hirdetményben történő 
közzétételére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. október 31. (hirdetmény megjelenésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  331/2020. (IX. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában 
lévő hatvani 085 helyrajzi számú, kivett közút művelési ágú 1 ha 1848 m2 nagyságú ingatlan az 1. melléklet 
szerinti változási vázrajz alapján kerüljön megosztásra. A telekmegosztás során a hatvani 085/1 helyrajzi számú 



kivett közút művelési ágú, 5004 m2 nagyságú és a 085/2 helyrajzi számú kivett közút művelési ágú, 6844 m2 
nagyságú ingatlanok alakulnak ki, amelynek ténye kerüljön bejegyzésre az állami ingatlan-nyilvántartásba. A 
telekalakítási eljárás megindítására és az eredményes ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatásához szükséges 
eljárási cselekmények elvégzésére a képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét.” 
 
H a t á r i d ő :  2020. szeptember 30. 
F e l e l ő s :   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 331/2020. (IX. 24.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  332/2020. (IX. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 4604/18/A/17 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, 
Tabán út 22. IV/18. szám alatti lakás értékesítése során – megismerve a határozat melléklete szerinti konkrét 
adásvétellel vegyes csereszerződés tervezet tartalmát – az elő- és visszavásárlási jogával nem kíván élni, egyben 
feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja e jogok törléséhez az ingatlan-nyilvántartásból.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. szeptember 28. (a határozat megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 332/2020. (IX. 24.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  333/2020. (IX. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad Nagy Gábor bérlő részére ahhoz, 
hogy a bérlő saját költségén a 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 1. 3/8. szám alatti önkormányzati bérlakásban a 
következő munkákat elvégezhesse: radiátorok, fürdőkád, WC csésze, mosdókagyló, konyhaszekrény, laminált 
parketta cseréje és festés, azzal a kikötéssel, hogy a bérlő a bérleti jogviszony megszűnésekor kártalanítási igény 
nélkül, a konyhaszekrény kivételével, a cserélt tárgyakat a lakásban hagyja vagy az eredeti állapotot 
maradéktalanul helyreállítja, valamint a bérlő a tulajdonát képező konyhaszekrényt a lakás állagsérelme nélkül 
elviheti. 
A tulajdonosi hozzájárulás további feltétele, hogy a bérlő köteles a munkák során a szakmai szabályok 
maradéktalan betartására. 
Hatvan Város Önkormányzata a bérlő által a lakásban elvégzett munkák 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  : 2020. szeptember 30. (kérelmező értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  334/2020. (IX. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a MONITORING-TÁVFELÜGYELET Kft.-vel megkötött 
vagyonvédelmi-távfelügyeleti és tűzvédelmi-távfelügyeleti megbízási szerződést, valamint a karbantartási 
szerződést módosítja oly módon, hogy a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában és a Heves Megyei 
Szakképzési Centrum (3300 Eger, Kertész utca 128.) vagyonkezelésében lévő MÁV Tanműhely, 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky út 8. szám alatti épületnek a távfelügyeletét és a távfelügyeleti rendszer karbantartását 2020. 
november 1. napjától megszünteti. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat szerinti módosításoknak megfelelő 
egységes szerkezetbe foglalt vagyonvédelmi-távfelügyeleti és tűzvédelmi-távfelügyeleti megbízási szerződés, 
valamint karbantartási szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. október 30. (a szerződések módosítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  335/2020. (IX. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Földmérési és Távérzékelési Intézettel 
(székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) megkötött egyedi adatszolgáltatási szerződést módosítja oly módon, 
hogy a szerződésben a szolgáltató jogutódja (Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.) kerüljön megnevezésre.  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést 
módosító okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. november 30. (szerződés módosító okirat aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



 
Határozat száma:  336/2020. (IX. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Heves Megyei Vízmű Zrt. (székhely: 3300 Eger, 
Hadnagy u. 2.) által elkészített gördülő fejlesztési tervet az ivóvíz és a szennyvíz közmű vonatkozásában.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. szeptember 30. (tervek aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  337/2020. (IX. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az energetikai szakreferensi feladatok ellátásával 2020. 
október 1. – 2024. június 30. közötti időszakra a Wattmanager Kft.-t (székhely: 2131 Göd, Rómaiak útja 8.) bízza 
meg bruttó 24.130,- Ft/hó, mindösszesen bruttó 1.085.850,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pénzügyi forrás bruttó 72.390,- Ft összegben a 2020. évre vonatkozóan Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi 
költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a 
„Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások” költséghelyen rendelkezésre áll, valamint a 2021-2024. 
időszakra vonatkozóan a szükséges pénzügyi források a tárgyévi költségvetésekbe betervezésre kerülnek.” 
 
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:  338/2020. (IX. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló YHS-330 forgalmi 
rendszámú, Zetor 7340.2T Major típusú traktort el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos 
formában, a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak alapján.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. szeptember 28. (pályázat kiírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 

Pályázati felhívás  
 

A nyílt pályázati eljárásként meghirdetett versenyeztetés meghirdetője: 
Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; tel.: 542-300) 
 
A versenyeztetés eljárási rendje: Pályázati eljárás 
 
A pályázat tárgya: Zetor 7340.2T Major típusú, YHS-330 forgalmi rendszámú traktor értékesítése. 
  
Az értékesítésre kínált gépjármű adatai, egyéb jellemzői:  
A gépjármű tulajdonjoga kizárólagosan Hatvan Város Önkormányzatát illeti meg. 
- rendszám: YHS-330 
- gyártmány: Zetor 7340.2T Major 
- gyártási év:  2003. 
- hajtóanyag: diesel 
- teljesítmény: 57 KW 
- saját tömeg:  3940 kg 
- járműkategória: TO 
 
A pályázati ajánlattétel feltételei: 
Minimális vételár: bruttó 2.700.000,- Ft, azaz bruttó Kettőmillió-hétszázezer forint, mely értéket el nem érő vételár 
ajánlat esetén a járművet elidegeníteni nem lehet. 
 
Ajánlati biztosíték: a minimális bruttó vételár 10 %-a, ami 270.000,- Ft, azaz Kettőszázhetvenezer forint, mely az 
alábbi számlára fizetendő: 
Hatvan Város Önkormányzata Költségvetési Elszámolási Számla (Kereskedelmi és Hitel bank Zrt. 
10403538-49575051-56561001) 
Az ajánlati biztosíték összege a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetén 
visszafizetésre kerül az elbírálást követő 30 napon belül. 
 
Fizetési feltétel: szerződéskötéskor egy összegben. 



A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait (magánszemély: név, anyja neve, születési hely és idő, személyi 
szám, adóazonosító jele, lakcím; gazdasági társaság: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, cégjegyzésre 
jogosult személy neve) annak megjelölését, hogy a Zetor 7340.2T Major traktorra vonatkozik a pályázat, a vételi 
ajánlatot, a vételár megfizetésére vonatkozó és más pályázati feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozatot, az ajánlati 
biztosíték befizetéséről szóló igazolást.  
 
A pályázati ajánlatok beérkezésének határideje, helye, módja:  2020. október 15. 12.00 óra 
Helye: Hatvani Polgármesteri Hivatal, Gazdálkodási Iroda Titkárság, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Módja: A pályázati ajánlatokat zárt , címzés nélküli, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban „Zetor 7340.2T 
Major”  jeligével ellátva kell benyújtani. 
 
Pályázati ajánlatok bontásának ideje, helye, elbírálása: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság soron 
következő ülésén, a bizottság által;  a  bontás helye: Hatvani Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem. 
A pályázati ajánlatok elbírálását követően a nyertes pályázó kiértesítésre kerül. Nyertes pályázó az, aki a jelen 
felhívásnak megfelelő tartalmú érvényes pályázatot benyújtók közül a legmagasabb vételárat ajánlja meg. 
 
Szerződéskötés: Az adásvételi szerződés megkötését a nyertes pályázóval a döntésről való kiértesítéstől számított 30 
napon belül kezdeményezi Hatvan Város Önkormányzata. 
 
Ajánlati kötöttség: A pályázati ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott pályázati ajánlatok nem 
módosíthatóak, az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik. Az ajánlattevő az ajánlattételi 
határidőtől számított 90 napig kötött az ajánlatához, kivéve, ha a pályázat kiírója egyik ajánlattevővel sem kíván 
szerződést kötni. 
 
Hatvan Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot arra, hogy a beérkezett pályázati ajánlatok elbírálását 
követően a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 
 
Pályázat kiírója javasolja: A későbbi esetleges viták elkerülése céljából a fentieken túl, a pályázó saját felelősségére 
és költségére szerezzen be minden olyan további kiegészítő információt a pályázat tárgyáról, amely a befektetési, 
vásárlási szándék körültekintő megalapozásához szükséges lehet. 
 
További Információk:   
Hatvani Polgármesteri Hivatal, Gazdálkodási Iroda 
Telefon: 37/542-361, Fax: 37/542-313, e-mail cím: koltsegvetes@hatvan.hu 
Személyesen: ügyfélfogadási napokon Rékasi Éva osztályvezetőnél. 

 
Határozat száma:  339/2020. (IX. 24.) z.ü. sz. képvi selő-testületi határozat  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatósági üggyel kapcsolatos döntést hozott. 

 
Határozat száma:  340/2020. (IX. 24.) z.ü. sz. képvi selő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Hatvan város polgármesterét, hogy szociális étkeztetés 
igénybevételével kapcsolatban feljelentést tegyen ismeretlen elkövető ellen az illetékes rendőrkapitányságon a 
339/2020. (IX.24.) z.ü. számú képviselő-testületi határozat alapján, amennyiben ezen határozat véglegessé válik” 
 
H a t á r i d ő  : értelem szerint 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  341/2020. (IX. 24.) z.ü. sz. képvi selő-testületi határozat  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatósági üggyel kapcsolatos döntést hozott. 

 
Határozat száma:  342/2020. (IX. 24.) z.ü. sz. képvi selő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Hatvan város polgármesterét, hogy lakhatáshoz 
kapcsolódó települési támogatás igénybevételével kapcsolatban feljelentést tegyen ismeretlen elkövető ellen az 
illetékes rendőrkapitányságon a 341/2020. (IX.24.) z.ü. számú képviselő-testületi határozat alapján.” 

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

 
* * * 

 



K I V O N A T O K  
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 2020. szeptember 24-én 

 megtartott ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 

Napirendi pont címe:  
Tájékoztató a 2020/2021. nevelési év, tanév indításáról Hatvan város köznevelési intézményeiben 

Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a 2020/2021. nevelési év, tanév indításáról Hatvan város köznevelési intézményeiben 
tárgyú tájékoztatót és az írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.” 

 
* * * 

 
Napirendi pont címe:  

Tájékoztató a „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” című pályázatról 
Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” című pályázatról szóló tájékoztatót és 
azt a szóban kiegészített írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


