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HATVAN VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK 2020. MÁJUS 15. NAPJÁN MEGHOZOTT HATÁROZATAI  

 
Határozat száma:  66/2020. (V. 15.) sz. polgármester i határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
Hatvan Város Önkormányzata nevében elfogadom a Top Cop Security Zrt. (székhely: 1119 Budapest, Zsombor u. 
15.) által felajánlott 5.000 db FFP2 típusú szájmaszkot adományként, továbbá úgy döntök, hogy a szájmaszkok a 
65. életéven felüli, valamint a 2020. december 31. napjáig a 65. életévüket betöltő hatvani lakosok részére 
kerüljenek kiosztásra. A kiosztásról a Hatvani Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 
 
Határidő: 2020. május 31.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  67/2020. (V. 15.) sz. polgármester i határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva úgy 
döntök, hogy a koronavírus járvány elleni védekezés érdekében a 65. életéven felüli hatvani lakosok részére 
kiosztandó FFP2 típusú szájmaszkok kiosztásához 5.000 darab simítózáras PE tasak kerüljön beszerzése 
összesen bruttó 61.595,- forint összegben a NEW PLAST Csomagolóanyag Kft.-től (székhely: 6132 Móricgát, Alsó 
út 40.). 
A szükséges pénzügyi forrás a 133/2020. (III. 26.) számú képviselő-testületi határozat alapján Hatvan Város 
Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletben az „Északi elkerülő út 
tervezése” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
* * * 

 
HATVAN VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK 2020. MÁJUS 18. NAPJÁN MEGHOZOTT HATÁROZATAI  

 
Határozat száma:  68/2020. (V. 18.) sz. polgármester i határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, továbbá a képviselő-testület, 
valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 7. 
melléklete szerinti hatáskörömben eljárva a testulet.hatvan.hu weboldal üzemeltetésével – mint a weboldal 
elkészítőjét – Gecsey János egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Kisfaludy u. 34.) bízom meg havi 18.500,- 
forint összegben. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendeletben az egyéb szakfeladatok között szereplő „Megbízási díjak, szerződések 
(önkormányzat)” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2020. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  69/2020. (V. 18.) sz. polgármester i határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva úgy 
döntök, hogy a koronavírus járvány elleni védekezés érdekében a 65. életéven felüli hatvani lakosok részére 
kiosztandó FFP2 típusú szájmaszkok kiosztásához 4.600 darab szórólap kerüljön beszerzése bruttó 58.200,- forint 
összegben Kerek Ádám egyéni vállalkozótól (székhely: 3014 Hort, Toldi út 36.). 
A szükséges pénzügyi forrás a 133/2020. (III. 26.) számú képviselő-testületi határozat alapján Hatvan Város 
Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletben az „Északi elkerülő út 
tervezése” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2020. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
* * * 

 



HATVAN VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK 2020. MÁJUS 21. NAPJÁN MEGHOZOTT HATÁROZATAI  
 

Határozat száma:  73/2020. (V. 21.) sz. polgármester i határozat  
 

Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Hatvan Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodákban és bölcsődékben rendkívüli szünet elrendeléséről 
szóló HAT/6808-1/2020. iktatószámú polgármesteri határozatot 2020. május 25. napi hatállyal hatályon kívül 
helyezem. 
 
Határidő: 2020. május 25. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  74/2020. (V. 21.) sz. polgármester i határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat keretében működő fogyatékos személyek nappali ellátásának 
ideiglenes felfüggesztéséről szóló, 2020. március 16. napján kelt, HAT/6808-6/2020. iktatószámú polgármesteri 
határozatot 2020. május 25. napi hatállyal hatályon kívül helyezem. 
 
Határidő: 2020. május 25. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  75/2020. (V. 21.) sz. polgármester i határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat keretében működő idősek nappali ellátásának ideiglenes 
felfüggesztéséről szóló 11/2020. (IV. 24.) számú polgármesteri határozatot 2020. május 25. napi hatállyal hatályon 
kívül helyezem. 
 
Határidő: 2020. május 25. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 

* * * 
 

HATVAN VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK 2020. MÁJUS 28. NAPJÁN MEGHOZOTT HATÁROZATAI  
 

Határozat száma:  84/2020. (V. 28.) sz. polgármester i határozat  
 

Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
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.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa helyett az alábbiak szerint 
határozok:  
 

- elfogadom a jogelőd Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. december 31. fordulónappal elkészített és 
2020. május 15. napján kelt vagyonmérleg-tervezetét, valamint vagyonleltár-tervezetét; 

 
- elfogadom a jogutód Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (új cégneve: HATVANI MÉDIA és 
Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.) 2019. december 31. fordulónappal elkészített 
vagyonmérleg-tervezetét, valamint vagyonleltár-tervezetét; 

 
- elfogadom a 2020. május 18. napján kelt egyesülési tervet a határozat 1. számú melléklete szerinti 

tartalommal; 
 

- elfogadom az egyesülési szerződés tervezetét a határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal; 
 



- elfogadom az SZ-2000 AUDIT és Szolgáltató Betéti Társaság – székhelye: 3300 Eger, Bálint pap utca 
1/b., könyvvizsgálatot végző személy: Szabó Zoltán bejegyzett könyvvizsgáló (MKK 000093) – 
könyvvizsgáló által elkészített, és 2020. május 15. napján kelt könyvvizsgálói jelentést; 

 
- elhatározom a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Széchenyi Zsigmond 

Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaságba történő beolvadását; 

 
- elfogadom a jogutód Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi és tőkeszerkezetét az alábbiak szerint: 
 

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság (új cégneve: HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit 
Közhasznú Kft.) 

 
A társaság jegyezett tőkéje: 7.100.000,-Ft 
 
A társaság alapítója és törzsbetétjének mértéke:  
Tag neve: Hatvan Város Önkormányzata 
Tag törzsbetéte: 7.100.000,-Ft 

 
- elhatározom, hogy a beolvadás napja: 2020. szeptember 30.; 

 
- az ügyvezető dr. Borbás Zsuzsanna Éva munkabérét havi bruttó 594.000,-Ft, azaz bruttó 

Ötszázkilencvennégyezer forint összegre emelem fel 2020. október 1. napjától és ennek megfelelően a 
határozat 3. számú melléklete szerinti tartalommal a munkaszerződését módosító okiratot elfogadom;  

 
- tudomásul veszem Jagodics István 3000 Hatvan, Székely utca 2. szám alatti lakos, mint a Széchenyi 

Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 
felügyelőbizottságának elnökének 2020. szeptember 30. napjával tisztségről történő lemondását; 

 
-  a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú 

Korlátolt Felelősségű Társaság (új cégneve: HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit 
Közhasznú Kft.) felügyelőbizottsági tagjának Tompa Z. Mihály 3000 Hatvan, Kertész utca 115. szám alatti 
lakost 2020. október 1. napjától 2023. november 28. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztom.  

 
A felügyelőbizottság elnökének a díjazása: bruttó 150.000,- Ft/év 
A felügyelőbizottság tagjainak a díjazása: bruttó 100.000,- Ft/év 

 
- a könyvvizsgáló B’ARTBOX Kft. könyvvizsgálói megbízási díját 550.000,- Ft + ÁFA/év, azaz évi bruttó 

Ötszázötvenezer forint + ÁFA összegre emelem fel és ennek megfelelően a hozzájárulok a megbízási 
szerződésének módosításához, és felhatalmazom a társaság ügyvezetőjét a könyvvizsgálói megbízási 
szerződést módosító okirat aláírására; 

 
- a társaság tevékenységi köreit az alábbiak szerint módosítom: 

 
A társaság fő tevékenységi köre: 82.30’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  
 
A társaság közhasznú egyéb tevékenységi körei: 58.19’08 Egyéb kiadói tevékenység, 58.14’08 Folyóirat, 
időszaki kiadvány kiadása, 60.10’08 Rádióműsor-szolgáltatás, 60.20’08 Televízióműsor összeállítása, 
szolgáltatása. 
 
A Társaság kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységi körei: 01.49’08 Egyéb állat 
tenyésztése, 53.20’08 Egyéb postai, futárpostai tevékenység, 64.20’08 Vagyonkezelés (holding), 68.10’08 
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele, 68.20’08 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, 
68.32’08 Ingatlankezelés, 70.21’08 PR, kommunikáció, 70.22’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, 
73.11’08 Reklámügynöki tevékenység, 73.12’08 Médiareklám, 73.20’08 Piac-, közvélemény-kutatás, 
77.39’08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése, 82.30’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató 
szervezése, 82.99’08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás, 85.59’08 M.n.s. egyéb oktatás, 85.60’08 
Oktatást kiegészítő tevékenység. 

 
- a jogutód Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság cégnevét az alábbiak szerint módosítom: 
 



A társaság cégneve: HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
 
A társaság rövid cégneve: HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. 

 
- elfogadom a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát módosító okiratot a határozat 4. számú 
melléklete szerinti tartalommal, és azt magamra nézve kötelezőnek ismerem el; 

 
- felhatalmazom a beolvadó Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság és a 

jogutód Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét dr. Borbás Zsuzsanna Éva 3060 Pásztó, Dózsa 
György utca 12. szám alatti lakost, hogy a beolvadással szükséges intézkedéseket, jognyilatkozatokat 
megtegye, a jogszabályban meghatározott kötelezettségeket teljesítse. 

 
Határidő: 2020. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  

 
(A 84/2020. (V. 28.) sz. polgármesteri határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma:  85/2020. (V. 28.) sz. polgármester i határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa helyett az alábbiak szerint határozok: 
 

- elfogadom a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságba beolvadó Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2019. december 31. fordulónappal elkészített vagyonmérleg-tervezetét, valamint 
vagyonleltár-tervezetét; 

 
- elfogadom a jogutód Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (új cégneve: HATVANI MÉDIA és 
Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.) 2019. december 31. fordulónappal elkészített 
vagyonmérleg-tervezetét, valamint vagyonleltár-tervezetét; 

 
- elfogadom a 2020. május 18. napján kelt egyesülési tervet a határozat 1. számú melléklete szerint 

tartalommal; 
 

- elfogadom az egyesülési szerződés tervezetét a határozat 2. számú melléklete szerint tartalommal; 
 

- elfogadom az SZ-2000 AUDIT és Szolgáltató Betéti Társaság – székhelye: 3300 Eger, Bálint pap utca 1/b. 
könyvvizsgálatot végző személy: Szabó Zoltán bejegyzett könyvvizsgáló (MKK 000093 – könyvvizsgáló 
által elkészített, és 2020. május 15. napján kelt könyvvizsgálói jelentést; 

 
- elhatározom a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Széchenyi Zsigmond 

Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaságba történő beolvadását; 

 
- elfogadom a jogutód Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi és tőkeszerkezetét az alábbiak szerint: 
 

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság (új cégneve: HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit 
Közhasznú Kft.) 

 
A társaság jegyezett tőkéje: 7.100.000,- Ft 
 
A társaság alapítója és törzsbetétjének mértéke:  
Tag neve: Hatvan Város Önkormányzata 
Tag törzsbetéte: 7.100.000,- Ft 

 
- elhatározom, hogy a beolvadás napja: 2020. szeptember 30. 



 
- felhatalmazom a beolvadó Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság és a 

jogutód Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét dr. Borbás Zsuzsanna Éva 3060 Pásztó, Dózsa 
György utca 12. szám alatti lakost, hogy a beolvadással szükséges intézkedéseket, jognyilatkozatokat 
megtegye, feladatokat elvégezze. 

 
Határidő: 2020. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  

 
(A 85/2020. (V. 28.) sz. polgármesteri határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma:  86/2020. (V. 28.) sz. polgármester i határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 
2019. II. féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadom. 
 
Határidő: 2020. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  

 
Határozat száma:  87/2020. (V. 28.) sz. polgármester i határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját 31.710 eFt eszköz-
forrás egyező főösszeggel elfogadom. 
 
Határidő: 2020. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  

 
Határozat száma:  88/2020. (V. 28.) sz. polgármester i határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 
4.701 eFt adózás utáni eredményét elfogadom és a 2019. évi adózott eredmény teljes összegét 
eredménytartalékba helyezem. 
 
Határidő: 2020. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  

 
Határozat száma:  89/2020. (V. 28.) sz. polgármester i határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 
ügyvezetője vonatkozásában a 2019. gazdasági évre kiírt célprémium feladat értékelését elfogadom és az 
ügyvezető részére a 2019. gazdasági évre kifizethető célprémium összegét az éves bruttó bér 20%-ában, azaz 
bruttó 1.320.000,- Ft összegben határozom meg. 
 
Határidő: 2020. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  

 
Határozat száma:  90/2020. (V. 28.) sz. polgármester i határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 2019. II. 
féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadom. 
 
Határidő: 2020. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  

 



Határozat száma:  91/2020. (V. 28.) sz. polgármester i határozat  
 

Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 
3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját 118.965 eFt eszköz-forrás 
egyező főösszeggel elfogadom. 
 
Határidő: 2020. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  

 
Határozat száma:  92/2020. (V. 28.) sz. polgármester i határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 4.016 eFt 
adózás utáni eredményét elfogadom és a 2019. évi adózott eredmény teljes összegét eredménytartalékba 
helyezem. 
 
Határidő: 2020. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  

 
Határozat száma:  93/2020. (V. 28.) sz. polgármester i határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) volt 
ügyvezetőjének, Smidné Vereb Juliannának a 2019. gazdasági évre kiírt célprémium feladat értékelését 
elfogadom, és a részére a 2019. gazdasági évre kifizethető célprémium összegét az éves bruttó bér 20%-ában, 
azaz bruttó 1.210.950,- Ft összegben határozom meg. 
 
Határidő: 2020. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  

 
Határozat száma:  94/2020. (V. 28.) sz. polgármester i határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 2019. II. 
féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadom. 
 
Határidő: 2020. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  

 
Határozat száma:  95/2020. (V. 28.) sz. polgármester i határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját 7.094 
eFt eszköz-forrás egyező főösszeggel elfogadom. 
 
Határidő: 2020. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  

 
Határozat száma:  96/2020. (V. 28.) sz. polgármester i határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 749 eFt 
adózás utáni eredményét elfogadom és a 2019. évi adózott eredmény teljes összegét az eredménytartalékba 
helyezem. 
 
Határidő: 2020. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  

 



Határozat száma:  97/2020. (V. 28.) sz. polgármester i határozat  
 

Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját 4.523 eFt eszköz-forrás 
egyező főösszeggel elfogadom. 
 
Határidő: 2020. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  

 
Határozat száma:  98/2020. (V. 28.) sz. polgármester i határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) 2019. évi -1.093 
eFt adózás utáni eredményét elfogadom. 
 
Határidő: 2020. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  

 
Határozat száma:  99/2020. (V. 28.) sz. polgármester i határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezetője vonatkozásában a 2019. gazdasági évre kiírt célprémium feladat értékelését 
elfogadom és az ügyvezető részére a 2019. gazdasági évre kifizethető célprémium összegét az éves bruttó bér 
20%-ában, azaz bruttó 1.320.000,- Ft összegben határozom meg. 
 
Határidő: 2020. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  

 
Határozat száma:  100/2020. (V. 28.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat által a személyes gondoskodás körében végzett 2019. évi 
feladatellátásról szóló beszámolót elfogadom.   

 
Határidő: 2020. június 15. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város jegyzője a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  101/2020. (V. 28.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva úgy 
döntök, hogy Hatvan Város Önkormányzata a 2020/2021. nevelési évben a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda 
óvodásai részére a mindennapos testnevelést a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 162. § (2) bekezdése alapján a Hatvani 
Varázskapu Óvoda tornaszobájának használatával biztosítja.  
Felkérem az érintett intézményvezetőket, hogy készítsék elő a tornaszoba használatáról szóló írásbeli 
megállapodást. 
 
Határidő: 2020. augusztus 31.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

  Intézményvezetők 
 

Határozat száma:  102/2020. (V. 28.) sz. polgármeste ri határozat  
 

Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
2020/2021. nevelési évben indítandó óvodai csoportok számát az alábbiak szerint határozom meg:  
 
1. Óhatvani városrészben összesen: 17 csoport  
a) Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) 



4 óvodai csoport; 
b) Hatvani Napsugár Óvoda   (székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) 

4 óvodai csoport; 
c) Hatvani Százszorszép Óvoda   (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) 

6 óvodai csoport; 
d) Hatvani Vörösmarty téri Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) 

3 óvodai csoport. 
 

2. Újhatvani városrészben összesen: 15 csoport  
a) Hatvani Csicsergő Óvoda   (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) 

3 óvodai csoport; 
b) Hatvani Gesztenyéskert Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) 

9 óvodai csoport; 
c) Hatvani Varázskapu Óvoda   (székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.) 

3 óvodai csoport. 
 
Határidő: 2020. augusztus 31. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

  Intézményvezetők 
 

Határozat száma:  103/2020. (V. 28.) sz. polgármeste ri határozat  
 

Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
2020/2021. nevelési évben is engedélyezem a 2 fő fejlesztő óvodapedagógus álláshelyet, és akként rendelkezek, 
hogy Óhatvanban az 1 fő fejlesztő óvodapedagógus a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor 
Kálmán utca 13.), Újhatvanban az 1 fő fejlesztő pedagógus a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Jókai utca 9.) személyi állományába kerüljön. 
A fejlesztő pedagógusok egy intézményben történő fejlesztési óráinak számát és munkaidő beosztását a 
szeptember és október hónapban történő iskolaérettségi vizsgálatok eredményeihez, illetve az intézmények 
gyermeklétszámához szükséges igazítani. Ezzel az intézkedéssel oldható meg optimálisan és az esélyegyenlőség 
biztosításával az ellátandó feladat. 
A személyi állományba helyezésekhez szükséges pénzügyi forrás az adott intézmények költségvetésében 
rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 Intézményvezetők 

 
Határozat száma:  104/2020. (V. 28.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
hatvani 5227/1 hrsz.-ú és az 5226 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan a településrendezési eszközök 
módosításának eljárását megindítom azzal, hogy az eljárás a 27/2020. (IV. 30.) számú határozatom szerinti 
eljárással együtt kerüljön lefolytatásra. 

  
Határidő: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  105/2020. (V. 28.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva úgy 
döntök, hogy Hatvan Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a HUNG-2020 kódszámú, „Nemzeti értékek és 
hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának 
támogatására” című pályázati felhívás I. célterületére, amelynek célja a Hatvan Városi Értéktárban szereplő helyi 
értékekről szóló kisfilm elkészítése, kiállítás létrehozása és rendezvények szervezése. Az elnyerni kívánt 
támogatás tervezett összege bruttó 3.780.000,- Ft, amely önerőt nem igényel. 
 
Határidő: 2020. június 2. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
 
 



Határozat száma:  106/2020. (V. 28.) sz. polgármeste ri határozat  
 

Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva úgy 
döntök, hogy Hatvan Város Önkormányzata „Zöld város projekt megvalósításával kapcsolatban trafó áthelyezése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 24.199.504.- Ft.  
A szükséges fedezet összege Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
A közbeszerzési eljárás során közreműködő bíráló bizottság tagjainak a következő személyeket jelölöm ki: 
1.) Johancsik Mónika, költségvetési és pénzügyi osztályvezető – a Bizottság elnöke; 
2.) Horváth László, beruházási és műszaki ügyintéző; 
3.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határidő: 2020. június 15. (a közbeszerzési eljárás elindítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  107/2020. (V. 28.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva úgy 
döntök, hogy Hatvan Város Önkormányzata „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít 
nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 4.664.649.-Ft. A szükséges fedezet összege Hatvan Város Önkormányzata 
2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján biztosított, továbbá a 
2021. évi költségvetésbe betervezésre kerül. 
A közbeszerzési eljárás során közreműködő bíráló bizottság tagjainak a következő személyeket jelölöm ki: 
1.) Johancsik Mónika, költségvetési és pénzügyi osztályvezető – a Bizottság elnöke; 
2.) Horváth László, beruházási és műszaki ügyintéző; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határidő: 2020. június 15. (a közbeszerzési eljárás elindítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  108/2020. (V. 28.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva úgy 
döntök, hogy Hatvan Város Önkormányzata „Tisztítószerek, háztartási papíráru, irodaszerek és utántöltő anyagok 
beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében, 
részajánlattételi lehetőség biztosításával. A beszerzés együttes becsült értéke nettó 16.708.551.- Ft. 
Az 1. rész elnevezése „Tisztítószerek és háztartási papíráru beszerzése”, becsült értéke nettó 6.120.000.- Ft. 
A 2. rész elnevezése „Irodaszerek beszerzése”, becsült értéke nettó 8.335.000.- Ft. 
A 3. rész elnevezése „Utántöltő anyagok beszerzése”, becsült értéke nettó 2.253.551.- Ft. 
A szükséges fedezet összege Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendeletben foglaltak alapján biztosított, továbbá a 2021. évi költségvetésbe betervezésre kerül. 
A közbeszerzési eljárás során közreműködő bíráló bizottság tagjainak a következő személyeket jelölöm ki: 
1.) Johancsik Mónika, költségvetési és pénzügyi osztályvezető – a Bizottság elnöke; 
2.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határidő: 2020. június 15. (a közbeszerzési eljárás elindítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  109/2020. (V. 28.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
tulajdonosi hozzájárulásomat adom a hatvani 3210 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben 
Hatvan, Árpád utca 1. számú ingatlan melletti területen 3 db akácfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 3 db 
juharfa ültetésével kerüljenek pótlásra a Hatvan, Hegyalja út területén. 
 
Határidő: 2020. május 31. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  

 
 



Határozat száma:  110/2020. (V. 28.) sz. polgármeste ri határozat  
 

Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
tulajdonosi hozzájárulásomat adom a hatvani 2990 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben 
Hatvan, Iskola utca 17. számú ingatlan előtti területen 1 db mogyoróbokor kivágásához azzal a feltétellel, hogy a 
növény 6 m2 borbolya ültetésével kerüljön pótlásra a Hatvan, Kossuth tér területén. 
 
Határidő: 2020. május 31. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  

 
Határozat száma:  111/2020. (V. 28.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
tulajdonosi hozzájárulásomat adom a hatvani 510/3 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben 
Hatvan, Mészáros Lázár utca 25. számú ingatlan előtti területen 5 fm fagyalsövény kivágásához azzal a feltétellel, 
hogy a növény 5 m2 korallbogyó növény ültetésével kerüljön pótlásra a Hatvan, Temető utca területén.  
 
Határidő: 2020. május 31. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  

 
Határozat száma:  112/2020. (V. 28.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
MÉZSORÁS Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) bízom meg a Hatvan, Árpád utca 21. számú ingatlan 
előtt, az úttestben található, 6 m hosszú betonfolyóka ideiglenes lefedésével és a Hatvan, Hatvanas utca 16. sz. 
alatti ingatlannal szemben lévő parkolóban található víznyelő akna szintbeemelésével összesen bruttó 1.040.000,- 
Ft összegben (alanyi adómentes), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  113/2020. (V. 28.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
NORMA-BAU Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízom meg a Hatvan, Szent Mihály utca 19. 
számú ingatlan előtt, az úttestben található, a Hatvan, Szent Mihály utca 25. sz. alatti ingatlannal szemben lévő 
oldalon, az úttestben található, a Hatvan, Honvéd utca és a Széchenyi utca kereszteződésében és a Hatvan, 
Hunyadi tér 7/A. számú ingatlannál lévő, összesen 4 db víznyelő akna szintbeemelésével összesen bruttó 
920.750,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  114/2020. (V. 28.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Teleki út és a Béke út kereszteződésében található összesen 30 m2 felületű útsüllyedés javítási munkáinak 
elvégzésével a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízom meg bruttó 
800.100,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



 
Határozat száma:  115/2020. (V. 28.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
módosítom Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati fenntartású intézmények 
2020. évi intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keretének felosztásáról szóló 118/2020. (II. 20.) 
számú határozatát a mellékelt táblázat szerinti költségfelosztással. 
 
Határidő: 2020. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

2020. évi intézményfelújítási, tervszer ű és időszerű karbantartási feladatterv 

Tervezett feladatok intézményenként 
(bruttó E 

Ft) 

Óvodák   
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy Zs. út 10.)   

épület előtti járda  térkövezése (25-30 m2) 600 

főbejárat előtti rész lapozás 250 
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda Mesevilág Tagóvodája (3 000 H., Bajcsy Zs. út 13.)   

festés (előtér, öltöző) 500 
villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok javítása 404 

Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai u. 9.)   

iroda, gyermek és felnőtt öltözőkben lambéria bontás falszárító vakolat készítés apácarács 
felszerelése, festés 1 800 

járda és térburkolat készítése 500 
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmart y tér 1.)   

árnyékolás a csoportszobák ablakain (10 db ablakra spaletta) 1 500 
időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat (2020.07.23.) elvégzése 140 

tűz- és villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok javítása 476 
Hatvani  Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi B. út 44.)   

gyerekmosdó felújítása, kivezető vezeték cseréjével 3 500 
Hatvani Napsugár Óvoda ( 3000 Hatvan, Gódor K u.13.)   

közös gyermekmosdó teljes körű felújítása 3 000 
időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat (2020.07.23.) elvégzése 159 

villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok javítása 2 345 
Hatvani Százszorszép Óvoda ( 3000 Hatvan, hajós A .u. 3.)   

mosókonyha felújítása 1 500 
csoportszobában ablakok javítása 200 

Hatvani Csicserg ő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.)   
sárgarigó csoportszoba laminált padlóval való burkolása 500 

sárgarigó csoport öltözőjében lambéria lebontása, festés, ablak kibontása, helyének falazása 
500 

Általános Iskola   

Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetít ő és Képességfejleszt ő Általános Iskola (3000 
Hatvan, Géza fejedelem utca 2.)   

tornaterem épületvillamossági és világítási terv készítése 420 

Rendelők   

VI-X. számú körzeti feln őtt háziorvosi rendel ő (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 4/A.)   

fűtéskorszerűsítéshez kapcsolódó építőmesteri és szakipari munkák, védőszekrény 
létesítése , várórész hátsó felében található válaszfal megszüntetése és védőrács 

felszerelése 750 
épületvillamossági és villámvédelmi kiviteli terv készítése 534 



teljes rendelő épület villamos és gyengeáramú hálózatának, valamint villámvédelmi 
rendszerének felújítása a kiviteli tervek alapján, első tanúnsítás 3 000 

II. számú körzeti gyermekorvosi rendel ő (3000 Hatvan, Horváth Mihály út 21.)   
gázkazán csere 915 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat   
Idősek Ellátása Id ősek Klubja (3000 Hatvan, Hajós A. u. 5.)   

akadálymentesítés, bejárati ajtóhoz rámpa kiépítése,  3 000 
belső küszöb mentesítés 300 

Hajós Alfréd úti Bölcs őde (3000 Hatvan, Hajós A. út 1.)   
időszakos tűz- és villámvédelmi felülvizsgálat elvégzése 356 

Mohács úti Bölcs őde (3000 Hatvan, Mohács u. 3.)   
időszakos tűz- és villámvédelmi felülvizsgálat elvégzése 305 

Művelődési intézmény   
VOKE Liszt Ferenc M űvelődési Ház (3000 Hatvan, Mészáros L. út 6-8.)   

tető felújítás finanszírozása 15 000 
Előirányzott felhasználás összesen: 42 454 
Tartalékkeret 2 546 

Költséghelyen rendelkezésre álló összesen: 45 000 
 

Határozat száma:  116/2020. (V. 28.) sz. polgármeste ri határozat  
 

Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva az 
önkormányzati tulajdonú Hatvani II. számú körzeti gyermekorvosi rendelő (3000 Hatvan, Horváth Mihály út 21.) 
gázkazánjának cseréjével a SZETT Szentendrei Energetikai és Tüzeléstechnikai Kft.-t (székhely: 2000 
Szentendre, Kálvária tér 5.) bízom meg bruttó 914.400,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati 
rendeletben a 2020. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  117/2020. (V. 28.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva az 
útkarbantartási feladatterv 2019. évi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadom. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  118/2020. (V. 28.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
felszíni csapadékvíz elvezetési feladatok 2019. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadom. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


