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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelete 

az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 11/201 9. (IV.26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § 
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § Az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 11/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A kérelmeket folyamatosan lehet benyújtani az Általános Igazgatási Osztályra.” 
 
2. § A R. 7. § (1e) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1e) A Szociális és Lakásügyi Bizottság a 6. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott valamennyi 

irat utólagos benyújtását, valamint a jelzálogjog-jogosultak – jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom 
bejegyzéséhez történő – írásbeli hozzájárulásának megérkezését követő 30 napon belül végleges döntést hoz a 
pénzügyi támogatásról. Az utólagosan csatolt iratok dátuma nem lehet korábbi a kérelem benyújtásának 
időpontjától.” 

 
3. § (1) Ez a rendelet 2020. február 1-jén lép hatályba és 2020. február 2-án hatályát veszti. 
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

 
Hatvan, 2020. január 30. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 mb. jegyző polgármester 
 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2020. JANUÁR 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

 
Határozat száma:  1/2020. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 30-i ülésének napirendjét a következők szerint 
állapította meg: 
Napirend el őtt:  

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

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Közmeghallgatás 
2. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanra 

és ingóságokra megkötött bérleti szerződés módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 
3. Előterjesztés a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálatáról 
4. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és egyes hatvani hivatásos szervek közötti megállapodások 

megkötéséről 
5. Előterjesztés a jegyző által ellátott elsőfokú építésügyi hatósági feladatok átadásáról 
6. Előterjesztés a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és Hatvan Város Önkormányzata közötti Névhasználati 

Szerződés mellékleteinek változásáról 
7. Előterjesztés a Munkácsy Mihály Festőművész kiállítás megtartásához szükséges döntésekről 
8. Előterjesztés az általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezéséről 
9. Előterjesztés a Heves Megyei Diáksport Tanács Hatvan és Körzete Alap- és Középfokú Diáksport 

Bizottsága 2019. évi beszámolójáról 
10. Előterjesztés az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 11/2019. (IV. 26.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
11. Előterjesztés a Hatvani 2. számú felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének 

megszüntetéséről 
12. Előterjesztés az 5. sz. felnőtt háziorvosi körzet, feladatellátásra vonatkozó egészségügyi vállalkozói 

szerződés módosításáról 
13. Előterjesztés a Hatvani Szakképzésért Alapítvány támogatásáról 
14. Előterjesztés a Hatvani Lesznai Anna Alapítvány támogatásáról 

Előterjeszt ő, előadó a 2-14. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
15. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének módosításáról 
16. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2020-2025. évi belső ellenőrzési stratégiai tervének 

jóváhagyásáról 
Előterjeszt ő, előadó a 15-16. napirendi pontig:  dr. Kovács Éva mb. jegyző 

17. Előterjesztés településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos döntésről 
18. Előterjesztés a „Hatvani Polgármesteri Hivatal őrzés-védelmi feladatainak ellátása” tárgyában 

megkötendő szerződésről 
19. Előterjesztés a „Multifunkciós irodatechnikai berendezések bérléséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó 

szolgáltatások megrendelése” tárgyában megkötendő szerződésről 
20. Előterjesztés Tari Dezsőné 2100 Gödöllő, Panoráma u. 28. sz. alatti lakos részére történő kifizetésről 
21. Előterjesztés a Bethlen Gábor Alap pályázati kiírására benyújtott pályázat utólagos jóváhagyásáról 
22. Előterjesztés a Hatvani Százszorszép Óvoda által benyújtandó pályázathoz szükséges hozzájáruló 

nyilatkozat megadásáról 
23. Előterjesztés „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei című országos 

kertművelő programra vonatkozó együttműködési megállapodás módosításáról 
24. Előterjesztés egynyári virágok, balkonnövények és muskátlik beszerzéséről 
25. Előterjesztés forgalomtechnikai elemek karbantartásáról 
26. Előterjesztés a hatvani 5331/40 hrsz.-ú ingatlanon található fúrt kutakkal kapcsolatos döntésről 
27. Előterjesztés a Balassi Bálint út 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú gázkazán cseréjéről 
28. Előterjesztés önkormányzati bérlakással kapcsolatos döntésről 
29. Előterjesztés a Hatvani Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető 2020. évre vonatkozó sírhely-

gazdálkodási tervéről 
30. Előterjesztés közterületeken található elhagyott hulladékok felszámolásáról 
31. Előterjesztés Hatvan város egyes közterületein elvégzendő rágcsálóirtási munkák megrendeléséről 

Előterjeszt ő, előadó a 17-31. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
32. Egyebek 

ZÁRT ÜLÉS:  
1. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású intézmények vezetői részére megállapított illetmények 

változásáról 
Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester” 

 



Határozat száma:  2/2020. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 312., 313. (V.29.), 438. (VIII.15.), 600., 601., 602., 603., 608., 
609., 610., 611. (XI.12.), 614., 615., 616., 617., 618., 619., 620., 621., 622., 623., 624., 629., 631., 632., 639., 
640., 641., 642., 643., 644., 645., 646., 647., 648., 649., 650., 653., 654., 657., 658., 659., 660., 662., 664., 668., 
669. (XI.28.), 672., 673., 674., 677., 678., 679., 680., 681., 682., 683., 684., 685., 686., 687., 688., 689., 690., 
691., 692., 693., 694., 696., 697., 698., 699., 702., 718., 730., 731., 732. (XII.12.) számú 2019. évi lejárt határidejű 
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja.” 

 
Határozat száma:  3/2020. (I. 30.) 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, Madách u. 12.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági 
társasággal megkötött bérleti szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja és egységes 
szerkezetbe foglalja a hatvani 5293/2 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Madách u. 12. szám alatt található 
ingatlanra, valamint a szerződés mellékletében felsorolt ingóságokra vonatkozóan. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
bérleti szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvani város polgármestere 

 
 

BÉRLETI SZERZ ŐDÉS MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HAT ÁLYOS 
SZÖVEGE 

 
Amely létrejött egyrészről: 
 
Hatvan Város Önkormányzata 

- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
- törzsszáma: 729392 
- adószáma: 15729394-2-10 
- képviseli: Horváth Richárd polgármester 
- mint bérbeadó (a továbbiakban: bérbeadó) 

 
másrészről:  
 
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
 

- székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
- adószám: 23045741-1-10 
- cégjegyzékszám: 10-09-031348  
- képviseli: dr. Borbás Zsuzsanna ügyvezető 
- mint bérlő (a továbbiakban: bérlő) 

 
között az alábbi feltételek szerint: 
 

I. Előzmények 
 
Felek rögzítik, hogy Hatvan Város Önkormányzata, mint megrendelő és Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft., mint 
közszolgáltató 2019. február 14. napján 2024. február 13. napjáig tartó határozott időtartamra közszolgáltatási 
szerződést (a továbbiakban: szerződés) kötöttek egymással műsorszolgáltatási és PR kommunikációs feladatok 
ellátására. 
Hatvan Város Önkormányzata a közszolgáltatási szerződésben részletesen meghatározott szerződéses kötelezettségek 
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. általi teljesítéséhez bérleti jogviszony keretében biztosította és biztosítja a 
kizárólagos tulajdonát képező, és a hatvani 5293/2 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvan, Madách u. 12. szám 
alatti ingatlant, valamint a jelen szerződés 1./ számú mellékletében feltüntetett ingóságokat. 
 
Tekintetettel arra, hogy fenti bérleti szerződésben meghatározott határozott időtartam eltelt, szükséges bérleti szerződést 
módosítani és egységes szerkezetbe foglalni az alábbiak szerint. 
 
Felek a jelen okirat keretében létrehozott bérleti jogviszony időtartamát a jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződés 
időtartamával azonos időtartamban határozták meg. 



 
II. Általános rendelkezések 

 
1./ A bérbeadó kijelenti, hogy a kizárólagos tulajdonát képezi a hatvani 5293/2 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 
Hatvan, Madách u. 12. szám alatti ingatlan, valamint jelen bérleti szerződés 1./ számú mellékletét képező ingóságok. 
 
A bérbeadó kijelenti, hogy a 2007. évi CVI. Törvény 24.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a jelen bérleti szerződés 
megkötésére külön versenyeztetési eljárás nélkül sor kerülhet, tekintettel arra, hogy a bérlő jogszabályban előírt állami 
vagy önkormányzati feladatot ellátó gazdálkodó szervezet. 
 
 
2./ Felek egyezően adják elő, hogy jelen szerződés bérleti szerződéssel létrehozott jogviszony célja, biztosítani a Hatvan 
Város Önkormányzata, valamint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. között megkötött műsorszolgáltatási, PR 
kommunikációs tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés tevékenysége végzésének helyét, illetőleg 
eszközeit. 
 
A bérlő kijelenti, hogy a 2007. évi CVI. Törvény 24. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő 
gazdálkodó szervezet és szavatolja, hogy a jelen szerződés hatálya alatt ezen feltételeknek megfelel.  

 
III. A bérleti szerződés tárgya 

 
1./ Jelen okirat aláírásával a bérbeadó bérbe adja, a bérlő bérbe veszi a II/1. pontban megjelölt ingatlant és az 1./ számú 
mellékletben feltüntetett ingóságokat. 
 
2./ A bérleti szerződés hatálya alatt a bérlő használati jogosultságot szerez jelen bérleti szerződés tárgyát képező 
ingatlanra és ingóságokra. 
 
3./ A bérlő a jelen bérleti szerződés tárgyát képező ingatlant és ingóságokat a közszolgáltatási szerződésben 
meghatározott műsorszolgáltatási és PR kommunikációs feladatainak teljesítésének céljára veszi bérbe. A felek 
kijelentik, hogy a bérleti jogviszony kizárólagosan az előbbi kitételben rögzített cél megvalósítása érdekében jön létre. 
 
A bérletből eredő jogosultságok gyakorlásának bármely ettől eltérő gyakorlása, a bérleti jogviszony keretein belül 
gyakorolt bármely tevékenység ezen céltól való eltérése vagy a szerződés teljesítésnek lehetetlenülését megvalósító 
jogszabályi környezet változás a bérleti szerződés azonnali hatályú felmondását vagy megszűnését vonja maga után. 

IV. A bérleti szerződés időtartama, díja 
 
1./ Jelen bérleti szerződés 2024. február 13. napjáig tartó határozott időre jön létre.  
 
2./ A szerződő felek a bérleti díjat az alábbiak szerint határozzák meg: 
 
A bérlet tárgyát képező ingatlan és ingóságok bérleti díja évi 300.000,- Ft + ÁFA. 
 
Bérlő a negyedéves bérleti díjat negyedévente utólag a bérbeadó által kiállított számla ellenében – 15 napos fizetési 
határidő meghatározása mellett – köteles átutalás útján megfizetni a bérbeadó átutalásos bankszámlán megadandó 
bankszámlájára. 
 
Késedelem esetén bérlő a Ptk.-ban a pénztartozások késedelmes teljesítése esetére meghatározott késedelmi kamat 
fizetésére köteles. 
 
3./ A bérlő a bérleti díj összegén felül köteles a bérlet tárgyainak használatával és a bérleti szerződés céljának 
megvalósítása érdekében kifejtett tevékenységével jelentkező mindennemű költséget megfizetni.  Ingóságok 
vonatkozásában bérlő köteles vagyonbiztosítást kötni, és azt köteles a bérleti jogviszony időtartama alatt fenntartani. 
 
4./ Bérlő jelen okirat aláírásával egyidejűleg elismeri, hogy a bérlet tárgyát képező ingatlan és ingóságok birtokában 
vannak. 
 
5./ Szerződő felek jelen okirat aláírásával egyidejűleg megállapodnak abban, hogy a bérbeadó, mint tulajdonos által 
előzetesen jóváhagyott, bérlő által végzett eszközpótló és fejlesztő beruházások ellenértékét felek a bruttó elszámolás 
elvét követve a bérleti jogviszonyukban akként számolják el, hogy a beruházások számláját és a bérleti díj számláját 
egymással pénzügyileg kompenzálják.  
 
 



V. Ingatlan és ingóságok nyilvántartása 
 
1./ A felek a szerződés alapján bérbevett ingatlan és ingóságok átadás-átvétele a szerződés hatályba lépése napján leltári 
jegyzőkönyv felvétele (birtokbaadási jegyzőkönyv) mellett történik. 
 
A felek külön íven írásban leltári felelősöket neveznek meg mindkét fél részéről, akik együttesen vezetik a leltárt, 
átvezetve azon az időközbeni hiányokat, pótlásokat és új vagyonelemeket. A felek időközönként közös leltározást 
tartanak, amelyek során felmérik a hiányokat és pótlás szükségességét, a szükséges intézkedésekre írásos javaslatot 
tesznek. 
 
2./ A felek a szerződés megszűnésekor a szerződés célja szerinti tevékenység érdekében pótolt vagy beszerzett 
ingóságok tekintetében azok megszűnéskori könyv szerinti értékén elszámolnak. 
 
3./ Mindazon eszközök selejtezése, amelyek a bérbeadó tulajdonát képezik, kizárólag a tulajdonos erre vonatkozó 
határozata alapján selejtezhetők, feltéve, hogy a tulajdonos-bérbeadó nyilatkozatának késedelme a másképp el nem 
hárítható kárhoz vezetne, vagy a minimumfeltételeknek megfelelő ellátási színvonalat veszélyeztetné. 

VI. A szerződés felmondása és megszűnése 
   
1./ A bérbeadó az alábbi esetekben jogosult a bérleti szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani, amelynek alapján 
a szerződés a felmondás közlése napján megszűnik: 
 
a./ A bérleti szerződés tárgyainak bérlő részéről történő szándékos rongálása, azokban történő szándékos, vagy 
ismételten előforduló súlyos gondatlanságra visszavezethető károkozás, 

 
b./ A használatba vett ingóságok  jelen szerződés céljától eltérő használata, továbbá a szerződésben előírt szabályszerű 
gazdálkodásra előírt nyilvántartási, kimutatási, könyvelési és elszámolási kötelezettségeket nem teljesítése, és a 
szerződés ellenes állapotot írásbeli felszólítást követően haladéktalan nem orvoslása, 
 
c./ A jogszabályban előírt és elvárható minimumfeltételeket bármely okból, így különösen az engedélyekkel való 
rendelkezés, személyi állomány, a használatba vett vagyonra vonatkozó kötelező karbantartási kötelezettségét írásbeli 
felszólítás ellenére haladéktalan  nem teljesítése, 
 
d./ Amennyiben a bérlő szerződésben meghatározott bérleti díjat felszólítás ellenére nem fizeti meg 
 
e./ Amennyiben a bérlővel szemben csőd- vagy felszámolási eljárás indul, 
 
f./ Amennyiben a  bérlő jelen szerződés megkötésére jogosító jogszabályban rögzített feltételekben nevesített 
jogosultságát elveszíti, vagy a szerződés céljának megfelelő feltételeknek nem felel meg.  

g./ Mindazon esetekben, amikor a szerződés külön így rendelkezik. 
 
h./ Bármely egyéb esetben, amikor a bérlő magatartása a szerződés célját vagy teljesítését súlyosan veszélyezteti.  
 
2./ A bérlő azonnali hatállyal jogosult a szerződést írásban felmondani, ha a bérbeadó a használatba adott vagyon 
korlátozástól mentes használatát akadályozó vagy kizáró és a bérbeadónak felróható körülményeket felszólítás ellenére 
haladéktalanul nem hárítja el. 
 
3./ A felek megállapodnak abban, hogy a szerződés rendkívüli felmondására bármelyik fél részéről sor kerülhet, ha a 
felek jelen súlyos szerződésszegést megvalósító módon bármely jelen szerződésben vállalt kötelezettségeiknek nem 
tesznek eleget.  
 
A rendkívüli felmondás esetére a felek az ellátás és működtetés fenntartásának zavartalansága érdekében a felmondási 
időt 90 naptári napban állapítják meg. A felek rögzítik, hogy a felmondási idő alatt tanúsított bármely azonnali hatályú 
felmondást megalapozó körülmény bekövetkezte esetén a felmondási idő alatt is gyakorolható az azonnali hatályú 
felmondás joga.  
 
A felek nem zárják ki, hogy az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmény bekövetkezése esetére is saját 
belátásuk szerint a rendkívüli felmondás jogkövetkezményét alkalmazzák. Ez esetben a felmondási idő alatt ugyanezen 
körülményre tekintettel azonnali hatályú felmondással élni nem lehet.  
 



4./ Bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén a szerződés megszűnik. A felek kötelesek egymást haladéktalanul 
értesíteni, ha jogutóddal történő megszűnésüket tervezik, vagy annak folyamata indul el. Ennek elmulasztása a 
szerződés azonnali hatályú felmondását megalapozó körülmény.  
 

VII. Záró rendelkezések 
  
1./ Szerződő felek tudják, hogy jelen bérleti szerződés érvényességének feltétele, hogy a bérlő gazdasági társaság a 
jogszerű és szakszerű működéshez szükséges valamennyi hatósági és működési engedélyt megszerezze. 
 
2./ Felek között vitás kérdés nincs. A felek esetleges vita esetén kötelesek álláspontjaikat a képviseletükre jogosult 
személyek és szervek vezetőinek bevonásával írásban egyeztetni, amelynek eredménytelensége esetén jogvita esetére 
értékhatártól függően a Hatvani Járásbíróság vagy az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
Jelen bérleti szerződést szövegét Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2020. (I.30.) számú határozatával 
jóváhagyta. 
 
Jelen bérleti szerződést felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen, 
jóváhagyólag írták alá. 
 
Hatvan, 2020. január 30. 
 
 

Hatvani Város Önkormányzata 
képv.: Horváth Richárd polgármester 

bérbeadó 

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft 
képv.: dr. Borbás Zsuzsanna ügyvezető 

bérlő 
 

1. számú melléket  
 

Ingóságok listája 
 

Megnevezés Leltári szám 

Vágó program 1003-00001 

Photo Newsill program 1003-00002 

Műsorgyártó berendezések 3029-00001 

Stúdió technikai eszközök 1. 3029-00002 

Stúdió technikai eszközök 2. 3029-00003 

Kamera tartozékokkal 1. 3029-00004 

Kamera tartozékokkal 2. 3029-00005 

Képkeverő 3029-00006 

 
Határozat száma:  4/2020. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a 
nemzetiségi önkormányzat ügyvitelének és pénzügyei vitelének feltételeiről és az ezzel kapcsolatos végrehajtási 
feladatokra vonatkozóan a 614/2019. (XI.28.) számú határozatával megkötött együttműködési megállapodást 
felülvizsgálta és nem kívánja azt módosítani.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  5/2020. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodásokat köt a 2020. évre vonatkozóan a Heves 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal (székhelye: 3300 Eger, Klapka György u. 11.), mely értelmében a 
Hatvan Városi Strandfürdő területének használatát, 1 óra időtartamban, a hivatalos nyitvatartási idő után, korlátlan 
alkalommal térítésmentesen biztosítja, továbbá a Markovits Kálmán Városi Uszodában korlátlan alkalommal, 
térítésmentesen felhasználható 5 db, szolgálati igazolvánnyal érvényesíthető belépőt, mint támogatást nyújt. A 
képviselő-testület a megállapodások aláírására felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, továbbá hozzájárul 
ahhoz, hogy a megállapodásokban foglalt kedvezmények biztosítása érdekében a Hatvani Szolgáltató Kft. 
(székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) eljárjon.” 



 
H a t á r i d ő  : 2020. február 28. (a megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatvani Szolgáltató Kft. útján 

 
Határozat száma:  6/2020. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodást köt az Országos Mentőszolgálat Hatvani 
Mentőállomásával (székhelye: 3000 Hatvan, Nagyteleki út 40.), mely értelmében a Hatvan Városi Strandfürdő 
területét az OMSZ hatvani állománya számára nyitvatartási idő után, heti 1 alkalommal 1 óra időtartamra 
sportfoglalkozás céljára térítésmenetesen biztosítja, továbbá a Markovits Kálmán Városi Uszodában korlátlan 
alkalommal, térítésmentesen felhasználható 5 db, szolgálati igazolvánnyal érvényesíthető belépőt, mint 
támogatást nyújt. A képviselő-testület a megállapodás aláírására felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a megállapodásban foglalt kedvezmények biztosítása érdekében a Hatvani 
Szolgáltató Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) eljárjon.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. február 28. (a megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatvani Szolgáltató Kft. útján 

 
Határozat száma:  7/2020. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete - amennyiben a rendőrségre vonatkozó szabályok lehetővé 
teszik - megállapodást kíván kötni a Hatvani Rendőrkapitánysággal (székhelye: 3000 Hatvan, Ratkó József út 
14.), mely értelmében a Hatvan Városi Strandfürdő területét nyitvatartási idő után sportfoglalkozás céljára 
térítésmentesen biztosítja, továbbá a Markovits Kálmán Városi Uszodában korlátlan alkalommal, térítésmentesen 
felhasználható 5 db, szolgálati igazolvánnyal érvényesíthető belépőt, mint támogatást nyújt. A képviselő-testület a 
megállapodás aláírására felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a 
megállapodásban foglalt kedvezmények biztosítása érdekében a Hatvani Szolgáltató Kft. (székhely: 3000 Hatvan, 
Szepes Béla u. 2.) eljárjon. ” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. február 28. (a megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatvani Szolgáltató Kft. útján 

 
Határozat száma:  8/2020. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyző által ellátott elsőfokú építésügyi hatósági feladatok 
átvételéről megállapodást köt a Heves Megyei Kormányhivatallal (székhely: 3300. Eger, Kossuth Lajos út 9.) a 
határozat melléklete szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. január 31. (a megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
(A 8/2020. (I. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  9/2020. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Polgármesteri Hivatal (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) dolgozói létszámát 2020. március 1. napjától 117 köztisztviselői, ügykezelői és munkavállalói 
tevékenységet ellátó álláshellyel, 4 közalkalmazotti álláshellyel, 3 önkormányzati főtanácsadói álláshellyel és 8 
rehabilitált munkavállalói álláshellyel, összesen 132 álláshellyel hagyja jóvá.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. február 29. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város jegyzője 

 
Határozat száma:  10/2020. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által küldött, a Hatvani 
Tourinform Iroda működését érintő Névhasználati Szerződés hatályos mellékleteit elfogadja, továbbá 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a mellékletek megismeréséről és elfogadásáról szóló nyilatkozat 
aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. február 7. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 
 



Határozat száma:  11/2020. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Integrált Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) a Magyar Művészeti Műhely Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-
vel (2151 Fót, Mátyás király utca 14.) együttműködési keret-megállapodást kössön a Munkácsy Mihály 
Festőművész kiállítás megrendezése érdekében, a szükséges bruttó 13.675.868,- Ft összeget Hatvan Város 
Önkormányzata biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza az intézményvezetőt a megállapodás aláírására. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében az intézmény költségvetésébe 
betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  12/2020. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény épületében 
az emeleti kiállítótér festése, festés előtti javítások, ideiglenes gipszkarton előtétfal létesítése kivitelezési 
munkáival a Füziexportbau Kft.-t (székhely: 2173 Kartal, Alkotmány u. 55/A.) bízza meg bruttó 2.578.621,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  13/2020. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény épületében 
az emeleti kiállítótérben elektromos rendszer bővítési (a klimatizáláshoz szükséges elektromos erősáramú 
kapcsolószekrény és betáplálásának kialakítása a gépészeti helyiségben, műtárgy világító lámpatestek 
felszerelése) munkáival a LEDvillszer Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 2.454.438,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  14/2020. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény (3000 
Hatvan, Kossuth tér 12.) épületében megrendezésre kerülő Munkácsy Mihály Festőművész kiállításához 
szükséges további kivitelezési munkák elvégzésére bruttó 35.000.000,- Ft keretösszeget biztosít.  
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  15/2020. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan hozzájárul ahhoz, hogy a Hatvany Lajos Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény (3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) épületében megrendezésre kerülő Munkácsy Mihály 
Festőművész kiállítás megnyitásának érdekében történő előkészületi munkálatok (kiállítótér kiürítése, rendezése, 
festése, klimatizálása, stb.) elvégzésének időtartamára, de legkésőbb a kiállítás megnyitásának napjáig az 
intézmény emeleti kiállító termei a nagyközönség által 2020. január 28. napjától technikai okokból nem 
látogathatók. A korlátozás a Széchenyi Zsigmond Könyvtár, a Hatvany Serfőzde, valamint a Tourinform iroda 
működését nem érinti.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal  
F e l e l ő s  : Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézményvezetője 

 
Határozat száma:  16/2020. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Tankerületi Központ (székhely: 3000 Hatvan, 
Radnóti tér 2.) fenntartásában lévő általános iskolákhoz tartozó kötelező felvételt biztosító körzethatárok 
2020/2021. tanévre szóló meghatározásának véleményezése tárgyában hozott 674/2019. (XII.12.) számú 
képviselő-testületi határozatában foglaltakat fenntartja.  
 



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete továbbra is javasolja az általános iskolákhoz tartozó kötelező 
felvételt biztosító körzethatárok meghatározása során a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24.§ (2)-(3) bekezdésében 
foglaltak szerint az arányosság megtartását úgy, hogy azzal a településen lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű gyermekek arányos beiskolázása is biztosítva legyen 
figyelemmel a város település-szerkezeti adottságaira és az évtizedek óta kialakult gyakorlatra.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. február 15. (a véleményezés megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  17/2020. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Heves Megyei Diáksport Tanács Hatvan és 
Körzete Alapfokú Diáksport Bizottsága 2019. évi működéséről szóló beszámolóját.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. február 10. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  18/2020. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Heves Megyei Diáksport Tanács Hatvan és 
Körzete Középfokú Diáksport Bizottsága 2019. évi működéséről szóló beszámolóját.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. február 10. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  19/2020. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2001. ARBOR-VITAE Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti 
Társasággal (székhely: 1028 Budapest, Vörösmarty u. 60., A. ép., cégjegyzékszám: Cg. 01-06-777609, 
adószáma: 20979351-1-41, képviseli: Dr. Reinelt Attila üzletvezető) a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet 
egészségügyi ellátására megkötött feladat-ellátási szerződést 2020. február 15. napjával közös megegyezéssel 
megszünteti.   
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a feladat-ellátási szerződést megszüntető okirat 
aláírására, valamint 2020. február 16. napjától az egészségügyi ellátásához szükséges működési engedélyek 
megszerzése érdekében valamennyi szükséges jognyilatkozat megtételére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. február 15. (a megszüntető okirat aláírására, és a működési engedély 

megkérésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  20/2020. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2001. ARBOR-VITAE Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti 
Társasággal (székhely: 1028 Budapest, Vörösmarty u. 60., A. ép., cégjegyzékszám: Cg. 01-06-777609, 
adószáma: 20979351-1-41, képviseli: Dr. Reinelt Attila üzletvezető) a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet 
egészségügyi ellátására megkötött feladat-ellátási szerződést 2020. február 29. napjával rendes felmondással – 6 
hónap felmondási idő beiktatásával – megszünteti, amennyiben a 19/2020. (I. 30.) számú képviselő-testületi 
határozat alapján a betéti társaság nem járul hozzá a szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez. A szerződés 2020. augusztus 31. napján szűnik meg. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megszüntető határozat aláírására. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a feladat-ellátási szerződést megszüntető okirat 
aláírására, valamint 2020. szeptember 1. naptól az egészségügyi ellátásához szükséges működési engedélyek 
megszerzése érdekében valamennyi szükséges jognyilatkozat megtételére.” 

 
H a t á r i d ő  : 2020. február 29. (az okirat aláírására) 
  2020. szeptember 1. (a működési engedély megkérésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  21/2020. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak ellátására 
Dr. Csiszár András Zoltán (orvosi nyilvántartási száma: 37277) háziorvossal megkötött feladat-ellátási szerződést 
közös megegyezéssel módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja a határozat melléklete szerinti tartalommal.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására.” 
 



H a t á r i d ő  : 2020. február 15. (a szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Feladat-ellátási szerződés a háziorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozási formában történő ellátására 

- módosításokkal egységes szerkezetben - 
 

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: 
megrendelő),  
másrészről Dr. Csiszár András Zoltán (születési helye, ideje: Budapest XI., 1955. 03. 11., lakik: 3000 Hatvan, Báthori 
u. 8. sz., adószáma: 72701890-1-30, orvosi nyilvántartási száma: 37277, vállalkozói igazolvány száma: ES – 118355),  
mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) együttesen felek (a továbbiakban: felek) között alulírott 
napon és helyen az alábbi feltételek mellett:  
 
Előzmények: 
Felek 1992. november 23-án az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére szerződést kötöttek (továbbiakban: 
szerződés), melyet többször módosítottak, kiegészítettek. A felek a szerződést – jelen szerződés keretében - közös 
megegyezéssel módosítják és egységes szerkezetbe foglalják, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 
törvény 2/B. §-ában megállapított követelményeknek megfelelően. 
 
1.) Felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltató, Dr. Csiszár András Zolán praxisjoggal rendelkező háziorvos Hatvan 
város területén lévő 5. számú felnőtt háziorvosi 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, személyes közreműködéssel, folyamatos háziorvosi ellátást biztosít a 18. életévüket betöltött személyek 
számára. Felkérésre a 14-18 év között személyeket is elláthatja. A szolgáltató jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy 
a háziorvosi feladat ellátásához szükséges és előírt működési engedéllyel, működtetési jogra vonatkozó engedéllyel, 
érvényes orvosi felelősségbiztosítással rendelkezik, így a jelen szerződésben foglalt tevékenység végzésére jogosult. 
 
2.) Szolgáltató vállalja, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az EüM rendelet és az idevonatkozó 
egyéb jogszabályi előírások figyelembe vételével személyesen végzi háziorvosi megelőző-gyógyító feladatait, és 
biztosítja ezek zavartalan ellátást.  
 
3.) Szolgáltató vállalja, hogy az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével finanszírozási szerződést köt, indokolt esetben 
szerződését megújítja, módosítja.  
 
4.) Szolgáltató működési ideje heti 40 óra, mely magába foglalja a rendelőben és a betegek lakásán történő ellátást. A 
praxis rendelési ideje: kedd, csütörtök és péntek: 8 órától 12 óráig; hétfő és szerda: 13 órától 17 óráig tart. 
Rendelkezésre állási idő hétfő – csütörtök 8 órától 17 óráig, péntek 8 órától 12 óráig tart. Megrendelő jogosult a 
szerződés teljesítését, a rendelési idő betartását a jogszabályi keretek között ellenőrizni. 
 
5.) Szolgáltató akadályoztatása, szabadsága, illetve egyéb távolléte idejére – az ezt szabályozó rendeletnek megfelelően 
– saját költségén köteles gondoskodni helyettesítéséről a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 
szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben és a hatósági engedélyben foglaltak szerint. 
Az egészségügyi szolgáltató tartós, 30 munkanapot meghaladó helyettesítés esetében, köteles a helyettesítés tényét és az 
eseti helyettes orvos személyét, a helyettesítés rendjét az önkormányzatoknak és mindazon személyeknek, akik felé az 
egészségügyi szolgáltató e körben kötelező bejelentési kötelezettséggel tartozik, írásban bejelenteni. 
A felek úgy állapodnak meg, hogy a lakosságot az eseti helyettesítésről, annak módjáról és helyéről, az eseti 
helyettesítés ideje alatti rendelési időről az egészségügyi szolgáltató köteles tájékoztatni, úgy hogy az eseti 
helyettesítésre vonatkozó adatokat a háziorvosi körzet rendelőjében ki kell függeszteni, továbbá az érintett 
önkormányzatokat haladéktalanul elektronikus úton értesíteni kell. 
 
6.) Szolgáltató vállalja, hogy részt vesz a központi háziorvosi ügyelet munkájában a jogszabályoknak megfelelően az 
ügyeletet működtető szervezettel kötött külön szerződés alapján. 
 
7.) Szolgáltató a jelen szerződésben és az EüM rendeletben meghatározott feladatokat a jogszabályi képesítési 
előírásoknak megfelelően az általa foglalkoztatott szakalkalmazottal(kal) a mindenkori jogszabályi előírásoknak, 
szakmai és etikai szabályoknak megfelelően látja el a működési engedélyben foglalt rendelési időben. 
 
8.) Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a háziorvosi szolgálat számára a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat köteles 
vezetni, és felkérésre az ÁNTSZ és a megrendelő számára az orvosi titoktartást nem sértő információkat szolgáltat, az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére a kötelező adatszolgáltatásokat teljesíti.  
 



9.) Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a városban működő háziorvosokkal, illetve a választott kollegiális szakmai 
vezetővel együttműködik.  
 
10.) Szolgáltató vállalja, hogy az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 
szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben meghatározott alapfelszereltséget biztosítja. A megrendelő a szolgáltató 
részére az ellátáshoz szükséges eszközök beszerzéséhez éves szinten 50.000 Ft összegben vissza nem térítendő 
támogatást nyújt, feltéve, hogy a szolgáltató által vásárolt eszközök számlával igazolt költsége tárgyévben a 100.000 Ft-
ot eléri. A szolgáltató támogatási igényét a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájának egészségüggyel foglalkozó 
szervezeti egységéhez, az eredeti számla bemutatásával (melyről az osztály jogosult másolatot készíteni az ügyintézés 
céljára)   tárgyév december 15. napjáig nyújthatja be.  A megrendelő a támogatást a számla bemutatását követően 15 
napon belül utalja át a szolgáltató részére. 
A szolgáltató tudomásul veszi, hogy a megrendelő által pályázati támogatással vásárolt eszközök, berendezési tárgyak a 
megrendelő tulajdonát képezik. Az eszközök használatra átadásra kerülnek szolgáltató részére, melyeknek megóvásáról 
köteles gondoskodni.  
 
11.) Megrendelő a tulajdonát képező hatvani 5191/1/A/3 hrsz.-on felvett háziorvosi rendelőt (továbbiakban: rendelő), 
amely természetben Hatvan, Kossuth tér 8. szám alatt található, szolgáltató részére bérleti díj fizetési kötelezettség 
nélkül bérbe adja. A rendelő az alábbi helyiségekből áll: kizárólagos használatú rendelő, 2 öltöző, közös használatú 
labor, közös használatú váróhelyiség, közös használatú személyzeti és beteg WC-k.  
 
12.) Szolgáltató kötelezi magát, hogy a rendelő közüzemi díjait – a gázenergia 50 %-át, víz-és csatorna 50 %-át, 
elektromos energia 50  %-át, a közös költség 50 %-át, a telefondíj 50 %-át, riasztó felügyeleti díj 50 %-át, betörésjelző 
berendezések karbantartási díja 50 %-át –   megrendelő által kiállított számla alapján 15 napon belül a megrendelő 
10403538-49575051-56561001 számú bankszámlájára megfizeti. Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltató részére a fenti 
közüzemi számlákat egyidejűleg másolatban megküldi.   
 
13.) Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a 12. pont szerinti számlákat nem egyenlíti ki, úgy a jelen 
szerződés mellékletét képező írásbeli felhatalmazás alapján megrendelő azonnali beszedési megbízás formájában a 
számláját vezető pénzintézetnél a követelést benyújtja.  
 
14.) Megrendelő vállalja, hogy a rendelő épületére vonatkozóan teljes körű vagyonbiztosítást köt.  
 
15.) Szolgáltató vállalja, hogy a kizárólagos használatú rendelő és a 2 öltöző, közös használatú labor, közös használatú 
személyzeti WC-k karbantartásáról és állagmegóvásáról gondoskodik a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: lakástörvény) 
szerint azzal, hogy a rendelőhöz tartozó berendezések pótlásával és cseréjével kapcsolatos  költségeket viseli; 
karbantartási és állagmegóvási feladatok teljesítéséről a szolgáltató a megrendelőt, a tárgyévet követő év március 1. 
napjáig írásban tájékoztatja. 
Megrendelő vállalja, hogy gondoskodik a közös használatú váróhelyiség, a közös használatú beteg WC-k 
karbantartásáról. 
Megrendelő vállalja továbbá, hogy a háziorvosi rendelő elektromos hálózatának és fűtési rendszerének  
karbantartásáról, felülvizsgálatáról és meghibásodás esetén javításáról maga gondoskodik.  
 
16.) Szolgáltató a tulajdonos felelősségkörébe tartozó, a lakástörvény 10-11. § és a 13. § (4) bekezdésében 
meghatározott felújítási munkákra vonatkozó igényét következő évre vonatkozólag a megrendelő felé minden év 
október 31. napjáig a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyekkel foglalkozó szervezeti egysége útján írásban bejelentheti. 
Megrendelő a következő évi költségvetési rendeletének elfogadását követő 30 napon belül tájékoztatja a szolgáltatót a 
felújítási munkákkal kapcsolatban.  
 
17.) Szolgáltató átalakítást, bővítést, értéknövelő beruházást csak a megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával 
végezhet.  
 
18.) Szolgáltató vállalja, hogy a helyiségek tisztántartásáról, rendeltetésszerű használatára való alkalmasságáról 
gondoskodik.  
 
19.) Szolgáltató vállalja, hogy a köztisztaság fenntartásáról valamint a zöldterületek használatáról szóló 21/2007. (IV. 
27.) önkormányzati rendelet 5. és 6. §-ának megfelelően a rendelő vonatkozásában gondoskodik a takarításról, hó- és 
síkosságmentesítéséről.  
 
20.) Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a rendelőt rendelési időn kívül gyógyító-megelőző tevékenységre használhatja, 
de bérbe nem adhatja. 
 



21.) A szolgáltató maga gondoskodik nyomtatványok, egyszer használatos eszközök, kötszerek, gyógyszerek, 
fertőtlenítőszerek, tisztítószerek beszerzéséről. A szolgáltató köteles tevékenysége során a higiénés és tisztasági 
rendszabályok betartására.  
  
22.) A jogszabályi és működés feltételek időközbeni változása esetén a szerződő felek 30 napon belül írásban, jelen 
szerződés módosítására, kiegészítésre javaslatot tehetnek. 
 
23.) A Képviselő-testület által rendeletben megállapított körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért esetleges 
kár esetén a megrendelő kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a 
szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. 
 
24.) A szerződés megszűnése esetén a szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymással a megszűnés 
napján leltár szerinti elszámolás mellett jegyzőkönyv felvételével elszámolnak és a használatba adott berendezéseket, 
tárgyakat, eszközöket, rendelőt a rendeltetésszerű használatnak megfelelő állapotban visszaszolgáltatják. 
 
25.) Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a szerződését bármely okból megszűntetik, hiánytalanul 
átadja adathordozón az őt követő háziorvosnak a beteg adatait, törzskartonját, illetve az általa vezetett nyilvántartásokat 
a folyamatos betegellátás biztosítása érdekében. 
 
26.) A felek jelen szerződés aláírásával nyilatkoznak, hogy jelen szerződés megkötésére kellő felhatalmazással 
rendelkeznek, melyet megrendelő tekintetében a 21/2020. (I. 30.) számú képviselő-testületi határozat biztosít.  
 
27.) Jelen szerződés módosítás 2020. február 1-jén lép hatályba és határozatlan időtartamra szól. Jelen szerződést 
bármelyik fél jogosult rendes felmondása által megszüntetni 6 hónapos felmondási idő közbeiktatásával. Jelen 
szerződést bármelyik fél jogosult rendkívüli felmondással megszüntetni, amennyiben jelen szerződésből eredő lényeges 
kötelezettségét a másik fél nem teljesíti, így megrendelő tekintetében különösen akkor, amennyiben a szolgáltató a jelen 
szerződés szerinti tevékenység folytatására való jogosultságát elveszti, illetve jelen szerződésben foglalt bármely 
kötelezettségét felhívás ellenére ismételten megszegi. Jelen szerződést felek közös megegyezéssel írásban bármikor 
megszüntethetik, illetve módosíthatják.  
 
28.) A felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban peren 
kívül rendezik. A felek pertárgyértéktől függően kikötik a Hatvani Városi Bíróság vagy az Egri Törvényszék 
kizárólagos illetékességét és annak a szerződés aláírásával alávetik magukat. 

 
29.) A felek jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1913. évi V. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az 
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény valamint más egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
Jelen szerződést felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben teljesen egyezőt, helybenhagyólag 
aláírják.  
 
Hatvan, 2020. ………………….. 
 

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

megrendelő szolgáltató 
 

Határozat száma:  22/2020. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szakképzésért Alapítvány (3000 Hatvan, Kertész u. 
107.,) részére 60.000,- Ft, + Áfa azaz Hatvanezer forint + Áfa összegű támogatást nyújt a 2020. január 24-én 
megtartásra került Szalagavató ünnepség költségeinek fedezetére. 
 A támogatási összeg Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében a „Polgármesteri keret” 
költséghelyen tervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. február 3. (a támogatási szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  23/2020. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Lesznai Anna Alapítvány (3000 Hatvan, Ratkó 
József út 10.) részére 96.000,- Ft, + Áfa azaz Kilencvenhatezer forint + Áfa összegű támogatást nyújt a 2020. 
január 10-én megrendezésre került Jótékonysági koncert költségeinek fedezetére. 



 A támogatási összeg Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében a „Polgármesteri keret” 
költséghelyen tervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. február 3. (a támogatási szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  24/2020. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező módosított 2020. évi belső 
ellenőrzési tervet jóváhagyja. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a terv folyamatos teljesítését kísérje figyelemmel.” 
 
H a t á r i d ő  : folyamatos 
F e l e l ő s  : Hatvani város jegyzője 

 
(A 24/2020. (I. 30.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  25/2020. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 2020-2025. évi belső 
ellenőrzési stratégiai tervet jóváhagyja. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a terv folyamatos teljesítését kísérje figyelemmel.” 
 
H a t á r i d ő  : folyamatos 
F e l e l ő s  : Hatvan város jegyzője 

 
(A 25/2020. (I. 30.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  26/2020. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest Váci út 45.) kérésére elrendeli az érintett hatvani 0335/20, 0335/24, 
0355/8, valamint 0355/2 hrsz.-ú ingatlanok területére vonatkozóan a településrendezési eszközök módosítására 
vonatkozó eljárás megindítását.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (szerszerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  27/2020. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város településrendezési eszközeinek a módosításával 
kapcsolatos tervezői feladatok ellátásával a VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Kft.-t (székhely: 1076 
Budapest, Thököly út 7. II. emelet 17.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt 
bruttó 3.175.000.- Ft összegért. 
A képviselő-testület Hatvan város településrendezési eszközeinek a módosítása érdekében a NIF Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 1134 Budapest Váci út 45.), a VÁTI 
Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1076 Budapest, Thököly út 
7. II. emelet 17.) és a TURA-Terv Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1145 Budapest, Gyarmat 
utca 30.) településrendezési és településtervezési szerződést köt azzal, hogy a költségeket a TURA-Terv Mérnöki 
Kft. (székhely: 1145 Budapest, Gyarmat utca 30.) fizeti meg. 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés 
aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (szerszerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  28/2020. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Polgármesteri Hivatal őrzés-védelmi feladatainak 
ellátásával a Target Group Facility Management Zrt.-t (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 202.) bízza meg, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt nettó 2.390.-Ft + ÁFA/fő/óra vagyonvédelmi 
szolgáltatási rezsióradíjért. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi és 2021. évi 
költségvetéseibe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. január 31. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



 
Határozat száma:  29/2020. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges 
multifunkciós irodatechnikai berendezések bérléséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatások 
elvégzésével a Konica Minolta Magyarország Kft.-t (székhely: 1117 Budapest, Galvani u. 4.) bízza meg, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt nettó 338.355.-Ft+ÁFA/hónap összegű tervezett 
ellenszolgáltatásért. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020-2023. évi 
költségvetéseibe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. február 10. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  30/2020. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tari Dezsőné 2100 Gödöllő, Panoráma u. 28. szám alatti lakos 
részére a Hatvani Járásbíróság 3.P.20.579/2017. sorszámú és az Egri Törvényszék által 2.Pf.20.085/2019/4. 
sorszámú jogerős ítéletében meghatározott – Hatvan Város Önkormányzatát terhelő – 3.238.862.- Ft-ot fizet meg 
megszerzési alapdíj, késedelmi kamat és perköltség címen. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (kifizetésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  31/2020. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Bethlen Gábor Alap által kiírt „Testvér-
települési programok és együttműködések támogatása” tárgyú felhívásra benyújtott pályázatot. Az elnyerni kívánt 
pályázati támogatás bruttó 2.000.000,- Ft. A támogatási intenzitás 100 %-os. A képviselő-testület felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a pályázattal kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.” 
 
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:  32/2020. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós 
Alfréd utca 3.) fenntartója támogatja az óvoda pályázatának benyújtását az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
meghirdetett „Kincses Kultúróvoda 2020” című pályázati felhívásra és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét 
a pályázathoz szükséges támogató nyilatkozat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. február 10. (aláírásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  33/2020. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-
Zsilinszky utca 10.) fenntartója támogatja az óvoda pályázatának benyújtását az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által meghirdetett „Kincses Kultúróvoda 2020” című pályázati felhívásra és felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét a pályázathoz szükséges támogató nyilatkozat aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2020. február 10. (aláírásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  34/2020. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Első Magyar Kert Szövetkezettel (5300 Karcag, Kossuth tér 
1.) megkötött „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei országos programra vonatkozó 
együttműködési megállapodást módosítja a határozat melléklete szerint. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodást módosító okirat 
aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. január 31. (együttműködési megállapodás módosításának aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 



Együttműködési Megállapodás módosítása 

mely létrejött egyrészről 
Első Magyar Kert Szövetkezet 
címe/székhelye:   5300 Karcag, Kossuth tér 1. 
Cégjegyzékszám:  16-02-001988 
Adószám:   24904520-20-16 
képviselője:   Sári Kovács Szilvia – ügyvezető elnök 
 
másrészről 
 
Hatvan Város Önkormányzata 
címe/székhelye:   3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
adószáma:   15729394-2-10 
képviselője:   Horváth Richárd - polgármester 
 
a továbbiakban együttesen, mint Szerződő felek között az alulírott helyen és időben az alábbiak feltételekkel: 
 

1) Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 2017. február 3. napján Együttműködési Megállapodás jött létre. 
2) Szerződő felek az Együttműködési Megállapodás 6. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

„6. Jelen Megállapodást a Felek további 1 évvel, 2020. december 31. napjáig meghosszabbítják.” 
3) Szerződő felek kölcsönösen rögzítik, hogy az Együttműködési Megállapodás egyéb - jelen módosítással nem 

érintetett - rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 
4) Szerződő felek a fenti Együttműködési Megállapodás módosítását elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

Kelt: 2020. január 30.  
 

  ................................................................  
 Első Magyar Kert Szövetkezet Hatvan Város Önkormányzata 
 képviseletében képviseletében  
 Sári Kovács Szilvia Horváth Richárd  
  Ügyvezető Elnök  Polgármester 
 Karcag  Hatvan 

 
Határozat száma:  35/2020. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évre szükséges egynyári virágok beszerzésével és 
hatvani helyszínre szállításával Horváth Tihamér egyéni vállalkozót (székhely: 3016 Boldog, Béke u. 40.) bízza 
meg bruttó 6.699.282,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  36/2020. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évre szükséges balkonnövények beszerzésével és 
hatvani helyszínre szállításával Simon Miklós egyéni vállalkozót (székhely: 5100 Jászberény, Gát u.13.) bízza meg 
bruttó 2.459.863,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  37/2020. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évre szükséges muskátlik beszerzésével és hatvani 
helyszínre szállításával Simon Miklós egyéni vállalkozót (székhely: 5100 Jászberény, Gát u.13.) bízza meg bruttó 
7.156.450,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



 
Határozat száma:  38/2020. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

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

Közúti táblák 
bontása  

Közúti táblák oszlopainak 
elhelyezése  

Táblák felszerelése  

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

2.300,-Ft (alanyi 
adómentes) / db 

5.900,-Ft (alanyi adómentes) / db 2.300,-Ft (alanyi 
adómentes) / db 

 

2.500.000,- Ft keretösszegig történő felhasználással, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  39/2020. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a PORGIR Mérnöki Tanácsadó Kft.-t (székhely: 2890 Tata, 
Bláthy Ottó u. 21. 2/9.) bízza meg a hatvani 5331/40 hrsz.-ú ingatlanon található két darab fúrt kút és a hozzá 
tartozó létesítmények állapotrögzítő tervdokumentációjának az elkészítésével bruttó 254.000,- Ft összegben, mint 
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  40/2020. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Balassi Bálint út 3. szám alatti ingatlan gázkazán 
cseréjének elvégzését Vasas Tibor egyéni vállalkozó (székhely: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 12. 5/20.), mint 
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevő által 406.600,- Ft, (alanyi ÁFA mentes) összegben 
utólagosan jóváhagyja. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
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:  41/2020. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Legány Ödön utca 65. fszt. 2. szám alatti lakásban 
infrapanelek felszerelésével a LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 
852.891,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  42/2020. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Szolgáltató Kft. által készített 2020. évre 
vonatkozó sírhely-gazdálkodási tervet.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (elfogadásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  43/2020. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város belterületi közterületein található elhagyott 
hulladékok elszállításával és szakszerű elhelyezésével a Design Hulladékgazdálkodási Kft.-t (székhely: 6000 



Kecskemét, Ipar u. 6.) bízza meg legfeljebb bruttó 2.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 

 
H a t á r i d ő  : 2020. január 31. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  44/2020. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város egyes közterületein elvégzendő 
rágcsálómentesítési feladatok ellátásával 200.000,- Ft/alkalom (alanyi adómentes) egységáron a CUNAMI 
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t (székhely: 3231 Gyöngyössolymos, Mérgespatak u. 49.) bízza meg bruttó 
2.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  45/2020. (I. 30.) zü. sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 24.) igazgatójának, Valló Edének az illetményét 2020. január 1. napjától a magasabb vezetői 
feladatainak ellátásáig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és 
közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
- garantált illetménye:  172.883,- Ft 
- garantált bérminimumra való kiegészítés:  37.717,- Ft 
- összesen: 210.600,- Ft 
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész) 2020.12.31-ig:  111.400,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (225%): (2017.02.01. - 2022.01.31.) 45.000,- Ft 
- kulturális illetménypótlék  26.000.- Ft 
- középfokú idegen nyelvtudási pótlék: (50%)  10.000,- Ft 
- egyéb pótlékok (szakmai gyakorlat vezetéséért járó pótlék)  7.000,- Ft 
- mindösszesen:  410.000,- Ft” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
Határozat száma:  46/2020. (I. 30.) zü. sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 
Hatvan Kossuth tér 12.) igazgatójának, Márkus Mariann-nak az illetményét 2020. január 1. napjától a magasabb 
vezetői feladatainak ellátásáig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és 
közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
- garantált illetménye:  159.515,- Ft 
- garantált bérminimumra való kiegészítés:  51.085,- Ft 
- összesen:  210.600,- Ft 
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész) 2020.12.31-ig:  160.400,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (225%), (2017.02.01.- 2022.01.31.)  45.000,- Ft 
- kulturális illetménypótlék  24.000,- Ft 
- mindösszesen:  440.000,- Ft” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
Határozat száma:  47/2020. (I. 30.) zü. sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhely: 3000 Hatvan 
Szepes Béla utca 2.) igazgatójának, Török Évának az illetményét 2020. január 1. napjától a magasabb vezetői 
feladatainak ellátásáig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által 
fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél tárgyú 77/1993. (V.12.) Korm. 
rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 



- garantált illetménye:  99.738,- Ft 
- garantált bérminimumra való kiegészítés:  110.862,- Ft 
- összesen:  210.600,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (250%), (2020.01.01.- 2020.05.31.)  50.000,- Ft 
- mindösszesen:  260.600,- Ft” 

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

 
Határozat száma:  48/2020. (I. 30.) zü. sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Vörösmarty tér 1.) intézményvezetőjének, Padányiné Kalocsai Editnek az illetményét 2020. január 1. napjától a 
magasabb vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
- garantált illetménye:  447.615,- Ft 
- összesen:  447.615,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék: (40%): (2016.07.01. – 2021.06.30.) 73.080,- Ft 
- kereset-kiegészítés Nkt. 65. § (2016.09.01. – 2021.06.30.) 10.000,- Ft 
- munkaközösség vezetői pótlék (2017.09.01. – 2021.06.30.) 9.135,- Ft 
- mindösszesen:  539.830,- Ft” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
Határozat száma:  49/2020. (I. 30.) zü. sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky út 10.) intézményvezetőjének, Bereczkiné Valter Anitának az illetményét 2020. január 1. napjától 
a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
- garantált illetménye:  319.725,- Ft 
- összesen:  319.725,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék: (40%): (2018.08.01. – 2023.07.31.) 73.080,- Ft 
- kereset-kiegészítés Nkt. 65. § (2017.08.01. – 2023.07.31.) 25.000, Ft 
- mindösszesen:   417.805,- Ft” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
Határozat száma:  50/2020. (I. 30.) zü. sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan Radnóti tér 3.) 
igazgatójának, Sinkovics Erikának az illetményét 2020. január 1. napjától a magasabb vezetői feladatainak 
ellátásáig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi 
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
- garantált illetménye: 252.405,- Ft 
- további szakképesítés, szakképzettség elismerésével  
  összefüggő illetménynövekmény 17.695,- Ft 
- összesen:  270.100,- Ft 
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész) 2020.12.31-ig:  87.100,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (225%), (2016.04.01. – 2021.03.31.)  45.000,- Ft 
- kulturális illetménypótlék 37.800,- Ft 
- középfokú nyelvpótlék 10.000,- Ft 
- mindösszesen: 450.000,- Ft” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
 



Határozat száma:  51/2020. (I. 30.) zü. sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
(székhely: 3000 Hatvan Radnóti tér  2/A.) igazgatójának, Semperger Katalinnak az illetményét 2020. január 1. 
napjától a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 
alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
- garantált illetménye:  197.735,- Ft 
- további szakképesítés, szakképzettség elismerésével 
  összefüggő illetménynövekmény 19.765,- Ft 
- összesen:  217.500,- Ft 
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész) 2020.12.31-ig:  213.349,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (250%), (2018.06.01.- 2023.05.31.)  50.000,- Ft 
- szociális ágazati összevont pótlék 103.651,- Ft 
- mindösszesen:  584.500,- Ft” 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


