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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
 29/2021. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 

a képvisel ő-testület, valamint szervei szervezeti és m űködési szabályzatáról szóló 
 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosítá sáról 

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

1. § 

A képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2021. szeptember 4-én lép hatályba. 
 
 
Hatvan, 2021. szeptember 2. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 
 

1. melléklet a 29/2021. (IX. 3.) önkormányzati rendelethez 
„2. melléklet a 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez 

 
 

A képvisel ő-testület állandó bizottságainak összetétele és tag jai 
 
Jogi és Ellenőrzési Bizottság – 5 tagú 
Elnöke: Smidné Vereb Julianna  
Elnök-helyettese: Papp István  
Tagja a képviselők közül: Tarsoly Imre  
 
Nem képviselő bizottsági tagok: Dr. Hóka József 
 Szabó László 
 
 
Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság – 5 tagú 
Elnöke: Tarsoly Imre  
Elnök-helyettese: Kondek Zsolt 
Tagja a képviselők közül: Papp István 
 
Nem képviselő bizottsági tagok: Dr. Freili Géza 
 Kutalik Márta 
  
 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság – 5 tagú 
Elnöke: Papp István  
Elnök-helyettese: Kondek Zsolt 
Tagja a képviselők közül: Palik Józsefné  
 
Nem képviselő bizottsági tagok: Bagi Miklós 
 Marján János 
  
 
Szociális és Lakásügyi Bizottság – 5 tagú 
Elnöke: Kondek Zsolt  
Elnök-helyettese: Tarsoly Imre 
Tagja a képviselők közül: Smidné Vereb Julianna  
 
Nem képviselő bizottsági tagok: Csinger Béla 
 Dr. Jakab Lajos” 



Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
30/2021. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012 . (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) 
pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 
1. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2021. szeptember 4-én lép hatályba. 
 
Hatvan, 2021. szeptember 2. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 

(A 30/2021. (IX. 3.) önkormányzati rendelet melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
31/2021. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 

Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésér ől szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 

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

1. § 

A Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. és 3. 
§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„2. § 

(1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2021. 
évi költségvetésének 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett 
bevételi főösszegét 7.185.627 e Ft-ban 

b) kiadási főösszegét 9.314.821 e Ft-ban 
állapítja meg. 

(2) A 2021. évi működési költségvetés egyenlege -242.928 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli 
bevételből (pénzmaradványból: 242.928 e Ft) biztosítja az önkormányzat. 

(3) A 2021. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -1.886.266 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli 
bevételekből (pénzmaradványból: 1.886.266 e Ft) biztosítja az önkormányzat. 

3. § 

(1) A 2021. évi költségvetés mérlegét – bevételi forrásonként és főbb kiadásonként – az 1. melléklet tartalmazza, 
működési és felhalmozási mérlegét pedig a 2. melléklet szemlélteti. 

(2) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeget - bevételi forrásonként - a 
következők szerint állapítja meg: 

a) Intézményi működési bevételek 371.253 e Ft 



b) Helyi adóbevételek 4.693.457 e Ft 
c) Átengedett központi adók 0 e Ft 
d) Bírságok, pótlékok 5.000 e Ft 
e) Állami támogatás 1.507.736 e Ft 
f) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 238.558 e Ft 
g) Támogatásértékű bevételek: 

ga) működési célú támogatásértékű bevételek 118.162 e Ft 
gb) felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 217.721 e Ft 

h) Államháztartáson kívülről kapott véglegesen átvett pénzeszköz 
ha) működésre átvett 100 e Ft 
hb) felhalmozásra átvett 9.500 e Ft 

i) Támogatási kölcsönök visszatérülése 24.140 e Ft 
j) Előző évi pénzmaradvány 

ja) önkormányzati pénzmaradvány 1.860.067 e Ft 
jb) intézményi pénzmaradvány 44.482 e Ft 
jc) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány 45.847 e Ft 
jd) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 178.798 e Ft 

k) Felhalmozási kölcsön felvétele 0 e Ft. 

(3) A bevételi főösszeg fejezetek, címek, alcímek és kiemelt előirányzatok szerinti megosztását a 3. melléklet 
tartalmazza.” 

2. § 

A Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet a 
következő 3/A–3/C. §-sal egészül ki: 

„3/A. § 

A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegét a következők szerint állapítja meg: 
a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai: 

aa) önállóan működő intézmények kiadásai 1.571.571 e Ft 
ab) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 755.617 e Ft 
ac) önkormányzati működési kiadások 3.890.366 e Ft 

b) Önkormányzati felhalmozási kiadások: 
ba) beruházások 1.161.662 e Ft 
bb) felújítások 370.727 e Ft 
bc) felhalmozásra átadott pénzeszköz 488.447 e Ft 
bd) kölcsönök 600 e Ft 

c) Intézményi felhalmozási kiadások: 
ca) beruházások 34.745 e Ft 
cb) felújítások 0 e Ft 

d) Tartalékok: 
da) elkülönített tartalék az adósságszolgálat biztosítására 1.000 e Ft 
db) általános tartalék 677.909 e Ft 
dc) elkülönített számlán lévő tartalék: Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Fejlesztési alap 232.720 e Ft 
dd) Közösségi Költségvetési Alap 42.173 e Ft 

e) Hitelek törlesztése 87.284 e Ft. 

3/B. § 

A létszámkeret (2021. január 1-jén): 
a) a költségvetési szervekre: 402,5 fő 
b) közfoglalkoztatottakra: 11,0 fő 

3/C. § 

(1) A kiadási főösszeg fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti megosztását a 4. melléklet 
tartalmazza. 

(2) Felújítási és fejlesztési előirányzatok feladatonkénti felsorolását az 5. melléklet tartalmazza. 

(3) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények létszámadatait a 6. melléklet tartalmazza. 



(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek a 7. és 8. melléklet szerint kerülnek 
jóváhagyásra. 

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami 
(államigazgatási) feladatok bontásban a 9. melléklet szemlélteti. 

(6) A költségvetési évet követő három év várható előirányzatait a 10. melléklet szemlélteti. 

(7) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 11. melléklet szemlélteti. 

(8) Az általános tartalék év közbeni alakulását a 12. melléklet szemlélteti.” 

3. § 

(1) A Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklete helyébe a 1. melléklet lép. 

(2) A Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. 
melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 3. 
melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 4. 
melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 5. 
melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet a 6. 
melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki. 

4. § 

Ez a rendelet 2021. szeptember 4-én lép hatályba. 
 
 
Hatvan, 2021. szeptember 2. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 

(A 31/2021. (IX. 3.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 
 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2021. SZEPTEMBER 2-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

 
Határozat száma:  60/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. szeptember 2-i ülésének napirendjét a következők 
szerint állapította meg: 
 
Napirend el őtt:  

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

 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  
 

1. Előterjesztés a Jogi és Ellenőrzési Bizottság új tagjának megválasztásáról, továbbá a képviselő-testület, 
valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

2. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-
végrehajtásáról 

3. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 

4. Előterjesztés a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. féléves pénzügyi 
beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 

5. Előterjesztés a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.-vel a 3000 Hatvan, 
Radnóti tér 2. szám alatt található volt cukorgyári terület őrzés-védelmi feladatainak ellátásáért járó 
megbízási díj átvállalásáról szóló megállapodás megkötéséről 

6. Előterjesztés a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-
végrehajtásáról 

7. Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 

8. Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

9. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

10. Beszámoló az önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

11. Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére nyújtandó támogatásról 

12. Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére a létesítendő jégcsarnok beruházás megvalósítása 
érdekében pénzeszköz átadásáról 

13. Beszámoló az önkormányzati fenntartású óvodák 2020/2021. nevelési évben végzett tevékenységéről 

14. Beszámoló az óvodavezetői városi munkaközösség 2020/2021. nevelési évben végzett tevékenységéről 

15. Tájékoztató a Hatvan városában működő általános- és középiskolák 2020/2021. tanévben végzett 
tevékenységéről és a 2021/2021. tanév kiemelkedő tanulmányi- és sporteredményeiről 

16. Előterjesztés elvi hozzájárulás megadásáról 2 tanterem kialakításához a Hatvani Bajza József Gimnázium 
részére a hatvani 2869/1 hrsz.-ú ingatlanon 

17. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 
megkötött együttműködési megállapodás módosításáról 

18. Előterjesztés a Konzílium-Zs. Kft.-vel a házi gyermekorvosi szolgálat és az iskola-egészségügyi feladatok 
ellátására vonatkozóan megkötött feladat-ellátási szerződések utólagos jóváhagyásáról 

19. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú, Hatvan, Bástya utca 10. szám alatti ingatlanban lévő egyes 
helyiségekre vonatkozó új bérleti szerződés megkötéséről, valamint az épületben működő egészségügyi 
szolgáltatók feladat-ellátási szerződéseinek módosításáról 

20. Előterjesztés rádió-stúdió Hatvanban történő létesítésének támogatásáról 

21. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 

22. Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés menetrendi módosításával kapcsolatos döntésről 

23. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Heves Megyei Szakképzési Centrum részére a 



„Fényes Okos Iskolák” program keretében megvalósuló világítótestek cseréjéhez 

24. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Gödöllői Tangazdaság Zrt. részére öntözőrendszer 
kiépítéséhez 

25. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat által megkötött konzorciumi 
megállapodás utólagos jóváhagyásáról 

26. Előterjesztés az Agrárminisztérium 2021. évi pályázati felhíváshoz kapcsolódó támogatási kérelem 
benyújtásának utólagos jóváhagyásáról 

27. Előterjesztés a 2021. évi Európai Mobilitási Hét rendezvényeihez igényelhető támogatási kérelem 
benyújtásának utólagos jóváhagyásáról 

28. Előterjesztés áthelyezett transzformátorállomás térítés nélküli átadásáról 

29. Előterjesztés a hatvani Rákóczi út 52/A. szám alatti ingatlanon létesülő dohánybolthoz kapcsolódó 
parkolóhelyekről 

30. Előterjesztés lámpatestek bérletére vonatkozó szerződés lezárását követő eszközvásárlásról 

31. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó gördülő fejlesztési terv elfogadásáról 

32. Előterjesztés a „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 

33. Előterjesztés a „Bajcsy-Zsilinszky út 4/A. sz. alatti felnőtt háziorvosi rendelők felújítása” tárgyában 
megkötött szerződés módosításáról 

34. Előterjesztés a „Zöldfelület kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről 

35. Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat 
megvalósításáról 

36. Előterjesztés a 444/2021. (V. 27.) számú polgármesteri határozat hatályon kívül helyezéséről 

37. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel 
kapcsolatos döntésekről 

38. Előterjesztés térfigyelő kamerarendszer garanciális időn túli javítási keretének megnöveléséről 

39. Előterjesztés a zárt csapadékvíz elvezető csatornák gépi tisztításával kapcsolatos keretösszeg 
megemeléséről 

Előterjeszt ő, előadó az 1-39. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 

40. Egyebek 

ZÁRT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a „Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj- a magyar nyelvért” kitüntetés adományozására 

2. Előterjesztés a „Pro Urbe” díj adományozásáról 

3. Előterjesztés „A legszebb konyhakertek” helyi kertművelő verseny díjazottjairól 

4. Előterjesztés a Szent Flórián kitüntető emlékérem díj adományozásáról 
Előterjeszt ő, előadó az 1-4. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester” 

 
Határozat száma:  61/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 55., 57., 58., 62., (II.20.), 191. (VI.25.), 221., 222., 223., 
224., 225., (VII.23.), 252. (VIII.7.), 287., 288., 289., (IX.3.) 324., 327., 329., 333. (IX.3.) 397. (X.29.) számú 2020. 
évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja.” 

 
Határozat száma:  62/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szabó Lászlót 2021. szeptember 4. napjától a Jogi és 
Ellenőrzési Bizottság nem önkormányzati képviselő tagjának választja meg.” 

 
H a t á r i d ő  : 2021. szeptember 4. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  63/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes 



tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. I. félévről szóló pénzügyi 
beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. szeptember 6. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  64/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. I. féléves feladat-
végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. szeptember 6. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  65/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-034409, 
székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési 
Kft. 2021. I. félévről szóló pénzügyi beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. szeptember 6. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  66/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-034409, 
székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési 
Kft. 2021. I. féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2021. szeptember 6. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  67/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit 
Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. I. félévről szóló pénzügyi 
beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. szeptember 6. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  68/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit 
Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. I. féléves feladat-
végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. szeptember 6. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  69/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodást köt a HATVANI MÉDIA és 
Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) a 3000 Hatvan, 
Radnóti tér 2. szám alatt található volt cukorgyári terület őrzés-védelmi feladatainak ellátásáért járó megbízási díj 
átvállalása tárgyában a tulajdonában álló terület nagysága arányában a határozat mellékletét képező 
megállapodás szerinti tartalommal. 
 A 2021. évre vonatkozó megbízási díj átvállalására a pénzügyi fedezet bruttó 15.408.992,- Ft. összegben Hatvan 
Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II. 19.) önkormányzati rendeletben az általános 
tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét és a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező 
Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét a megállapodás aláírására.” 



 
H a t á r i d ő  : 2021. szeptember 30. (megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 69/2021. (IX. 2.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  70/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-
09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani 
Sportcsarnok Üzemeltető Kft. 2021. I. félévről szóló pénzügyi beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. szeptember 6. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  71/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-
09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani 
Sportcsarnok Üzemeltető Kft. 2021. I. féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2021. szeptember 6. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  72/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szolgáltató Kft. (cg.száma: 10-09-037769, 
székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Szolgáltató Kft. 2021. 
I. félévről szóló pénzügyi beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. szeptember 6. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  73/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szolgáltató Kft. (cg.száma: 10-09-037769, 
székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Szolgáltató Kft. 2021. 
I. féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. szeptember 6. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  74/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2021. I. félévi gazdálkodásról és annak 
pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja.” 

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

 
Határozat száma:  75/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület részére (székhely: 3000 
Hatvan, Népkert utca 2.) 2021. évben 15.000.000,- Ft összegben támogatást  nyújt a kézilabda szakosztály 
működési költségeinek fedezetére. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatási szerződés aláírására.  
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.  (II. 19.) önkormányzati 
rendeletében az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. szeptember 20. (támogatási szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 

Határozat száma:  76/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, 
Népkert utca 2.) részére a Jégcsarnok beruházás keretében az út és a közvilágítás hálózat kiépítése 2. és 3. 
számú részszámláinak fedezetére – Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 478/2017. (IX. 18.) számú, 



illetve 344/2020. (IX.30.) számú határozatával biztosított 480.067.334,- Ft támogatás terhére – bruttó 83.359.034,- 
Ft pénzeszközt ad át. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.  (II. 19.) önkormányzati 
rendelet 5. mellékletében a felhalmozási kiadások között “Jégcsarnok építése FC Hatvan Egyesület támogatása” 
költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  77/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) és a Futball Club Hatvan 
Egyesülettel (székhely: 3000 Hatvan, Népkert utca 2.) a Jégcsarnok projekt megvalósítása tárgyában 2020. 
szeptember 30. napján a 344/2020. (IX.30.) számú képviselő-testületi határozattal módosított és egységes 
szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal, közös 
megegyezéssel módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodást módosító 
okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST MÓDOSÍTÓ OKIRAT  

 
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
Hatvan Város Önkormányzata 
 - székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 - törzsszáma: 729392 
 - adószáma: 15729394-2-10 
   - képviseli: Horváth Richárd polgármester 
                              - mint földtulajdonos  (a továbbiakban: Önkormányzat) 
másrészről:  
FUTBALL CLUB Hatvan Egyesület 

- székhelye: 3000 Hatvan, Népkert - Sporttelep 
- adószáma: 19136840-1-10 
- képviseli: Ofella Zoltán elnök 
- mint sportegyesület (a továbbiakban: sportegyesület)  

valamint:  
HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
 - székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 - cg.száma: 10-09-032167 
 - adószáma: 23467323-2-10 
  - képviseli: dr. Borbás Zsuzsanna Éva ügyvezető 
                            - mint földtulajdonos (a továbbiakban: földtulajdonos) 
 
között az alábbi feltételek mellett: 
 
1) Felek egyezően adják elő, hogy egymással 2016. május 19. napján a Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos 
tulajdonában lévő hatvani 5331/21 hrsz., 5331/27 hrsz., 5331/41 hrsz., 5331/42 hrsz. és 5330/2 hrsz. ingatlanok, 
valamint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 
kizárólagos tulajdonában levő hatvani 5331/23 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában megállapodást kötöttek, melyet 
2018. július 24. napján módosítottak és egységes szerkezetbe foglaltak, melyet a képviselő-testület 471/2018. (VII.24.) 
számú határozatával jóváhagyott, a jégcsarnok beruházáshoz kapcsolódó jogviszonyok rendezése tárgyában. 
 
2) Felek a 2016. május 19. napján kelt és 2018. július 24. napján módosított és egységes szerkezetbe foglalt 
együttműködési megállapodás rendelkezéseit közösen felülvizsgálták, majd azt 2020. szeptember 30. napján 344/2020. 
(IX.30.) számú határozattal ismételten módosították és egységes szerkezetbe foglalták. 
 
3) A jégcsarnok megközelítését biztosító út és csapadékvízelvezető rendszer kivitelezési munkái már 
befejeződtek, ezért célszerű a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodást módosítani, olyan 
módon, hogy a 7. pont kiegészítésre kerüljön a megállapodás tárgyát képező beruházás megvalósításához szükséges 
önerő átadását biztosító képviselő-testületi határozatokkal. 
 



4.) Fentiekre tekintettel szerződő felek 2020. szeptember 30. napján 344/2020. (IX.30.) számú képviselő-testületi 
határozattal módosított és egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak 
szerint módosítják. 
 
5.) Szerződő felek úgy döntenek, hogy a 2020. szeptember 30. napján 344/2020. (IX.30.) számú képviselő-testületi 
határozattal módosított és egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodás 7. pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 

„7. A jégcsarnok projekt megvalósítása érdekében az Önkormányzat az általa felvett 480.067.334,-Ft összegű 
fejlesztési hitel terhére a sportegyesület részére a jégcsarnok projekt önerejeként az Áht. VI. fejezete alapján 
visszafizetési kötelezettség terhével (ellenérték fejében nyújtott támogatás, melynek biztosítéka maga a beruházás) 
támogatás jogcímén az alábbi összegeket: 

 

- jégcsarnok tervezési feladatainak elvégzésére bruttó 18.415.000.-Ft pénzeszközt biztosított a 176/2016. 
(III.21.) sz. határozatával, melyből átutalásra került 12.700.000,-Ft,  

- jégcsarnok elektromos energia ellátásához szükséges mérőhely kialakítása érdekében bruttó 
1.257.300,- Ft pénzeszközt adott át a képviselő-testület 434/2017. (VIII.31.) sz. határozatával, 

-  jégcsarnok beruházás kapcsán, a jégcsarnok kiszolgálásához szükséges parkolók építési engedélyezési 
eljárása keretében megfizetendő 366.800.- Ft eljárási díj fedezetére, valamint az építési 
engedélyezési- és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése tárgyában kötött tervezési szerződés 
alapján bruttó 5.715.000,- Ft értékben kiállított végszámla fedezetére 6.081.800,- Ft pénzeszközt adott 
át a képviselő-testület 614/2017. (XI.9.) sz. határozatával, 

-  jégcsarnok beruházás kapcsán a kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás műszaki 
dokumentációjának összeállításához kapcsolódó műszaki tanácsadási feladatok ellátásáért járó 
megbízási díj fedezetére bruttó 1.524.000,- Ft pénzeszközt adott át a képviselő-testület 574/2017. (X.26.) 
sz. határozatával, 

- a jégcsarnok beruházás keretében csapadékvíz elvezetés előleg és műszaki ellenőri számlák fedezetére 
bruttó 19.071.076,-Ft pénzeszközt adott át a képviselő-testület a 232/2020. (VII.23.) sz. határozatával, 

- a jégcsarnok beruházás keretében csapadékvíz elvezetés 1. számú részszámla fedezetére bruttó 
81.780.191,-Ft pénzeszközt adott át a képviselő-testület a 345/2020. (IX.30.) sz. határozatával, 

- a jégcsarnok beruházás keretében csapadékvíz elvezetés 2. számú részszámla fedezetére bruttó 
81.780.191,-Ft pénzeszközt adott át a képviselő-testület a 375/2020. (XII.17.) sz. határozatával, 

- a jégcsarnok beruházás keretében közbeszerzési eljárás lebonyolításának díja számla fedezetére bruttó 
849.000,-Ft pénzeszközt adott át a képviselő-testület a 383/2020. (X.29.) sz. határozatával, 

- a jégcsarnok beruházás keretében csapadékvíz elvezetés 3. számú részszámla fedezetére bruttó 
81.780.191,-Ft pénzeszközt adott át a képviselő-testület a 104/2021. (III.4.) sz. határozatával, 

- a jégcsarnok beruházás keretében jégcsarnokhoz vezető út és közvilágítás hálózat kiépítés 1. részszámla, 
valamint műszaki ellenőri feladatok 2. részszámla fedezetére bruttó 21.015.017,-Ft pénzeszközt adott át 
a képviselő-testület a 37/2021. (VII.16.) sz. határozatával 

- a jégcsarnok beruházás keretében a jégcsarnokhoz vezető út és közvilágítás hálózat kiépítés 2. 
részszámla fedezetére bruttó 41.679.516,- Ft pénzeszközt adott át a képviselő-testület a 76/2021. (IX. 2.) 
sz. határozatával. 

- a jégcsarnok beruházás keretében a jégcsarnokhoz vezető út és közvilágítás hálózat kiépítés 3. 
részszámla fedezetére bruttó 41.679.518,- Ft pénzeszközt adott át a képviselő-testület a 76/2021. (IX. 2.) 
sz. határozatával. 

 
A sportegyesület jelen okirat aláírásával egyidejűleg elismeri az ellenérték fejében nyújtott támogatás jogcímén 
a fenti célokon történő megjelölt összegek átvételét. Nyilatkozza, hogy a fenti összegeket a megjelölt célokra 
használta fel. 
 
Az Önkormányzat által a sportegyesület sportfejlesztési programjához biztosítandó még igénybe nem vett 
visszatérítendő támogatás sportegyesület részére történő átutalásához, a sportegyesület által benyújtott 
támogatási kérelem, a projekthez kapcsolódó számla, valamint annak teljesítési igazolása szükséges. Az 
önkormányzat a teljesítési igazolással ellátott számla fizetési határidejét figyelembe véve teljesíti az átutalást. 
 
Az egyesület a beruházásokat részben a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 
(a továbbiakban Tao tv.) keretében biztosított támogatásból kívánja megvalósítani. Tekintettel ezen támogatás 
utófinanszírozott jellegére a projekthez kapcsolódó számlák pénzügyi finanszírozása úgy történik, hogy az 
önkormányzat által biztosított önerő részből a számlák teljes összege kifizetésre kerül. A Tao. által biztosított 
támogatási összegek igénylésére a pénzügyi teljesítés és annak igazolását követően kerülhet sor. A Tao. 
támogatás egyesület részére történő folyósítására utólag kerül sor. 
 



Amennyiben az Önkormányzat által az Egyesület részére fenti jogcímen a projekt önerejeként átutalt 
önkormányzati támogatások összessége meghaladja a ténylegesen megvalósuló beruházások teljes költségének 
és a Tao támogatás különbözetének összegét (önerő), úgy ezen Önkormányzat által nyújtott többlettámogatást 
köteles az egyesület az Önkormányzat részére a beruházáshoz kapcsolódó Tao támogatás utolsó részletének 
egyesület számlájára érkezését követő 15 napon belül visszafizetni.  
 
Az egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházási szállítók számláinak kiegyenlítését követő 15 
naptári napon belül a vonatkozó banki kivonatokat az önkormányzat részére megküldi.” 
 

6.) Szerződő felek közös megegyezéssel úgy döntenek, hogy a 2020. szeptember 30. napján 344/2020. (IX.30.) számú 
képviselő-testületi határozattal módosított és egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodás IV. Záró 
rendelkezések pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„IV. Záró rendelkezések  
 

1. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott cél nem valósult 
meg, úgy az átutalt támogatás összegét jegybanki alapkamattal növelten köteles – a kamatokat is lejárt 
tartozásnak tekintve – felszólítás nélkül a Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10403538-
49575051-56561001 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni.  

 
2. a) A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben nem a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott célra 

használja fel a támogatás összegét, illetve amennyiben elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a 
támogatás összegét a jegybanki alapkamat kétszeresével növelten köteles – a kamatokat is lejárt tartozásnak 
tekintve – a Gazdálkodási Iroda felszólítását követő 8 napon belül a Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-
nél vezetett 10403538-49575051-56561001 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni.  
b) A visszautalás támogatottnak felróható késedelme esetén a Támogatott – a késedelembe esés napjától 
számított – további 7%-os mértékű kamatot is köteles megfizetni.  

 
3. A Támogatott tudomásul veszi, hogy:  
- a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást,  
- amennyiben a feladat a Támogatottnak fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik – a 

Támogató részére történő bejelentési kötelezettség teljesítése mellett – a Támogatottnak a támogatásról le kell 
mondania, 

- közérdekből nyilvános a támogatási döntést előkészítő és a támogatási döntést meghozó szerv vagy személy által 
a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adatnak és különleges adatnak nem minősülő adat, 
azonban annak megismerésére a közérdekű adatokra vonatkozó törvényi rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 
4. Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok személyében nem állnak fenn.  
 

5. Szerződő felek Magyarországon nyilvántartott önálló jogi személyek, szereződő felek képviselői állandó 
magyarországi lakóhellyel rendelkeznek, magyar állampolgárok. Szerződő felek között vitás kérdés nincs. 

 
6. Szerződő felek képviselői nyilatkozzák, hogy az általuk képviselt jogi személyek nem állnak csőd, 

felszámolási, végelszámolási eljárás hatálya alatt, továbbá nyilatkozzák, hogy cégjegyzési joguk kizárólagos és 
önálló. 

 
7. A sportegyesület az Egri Törvényszék Társadalmi Szervezeteket Nyilvántartó Irodája által bejegyzett jogi 

személyiségű sportegyesület. A sportegyesület képviselője nyilatkozza, hogy az általa képviselt sportegyesület 
nem áll végleszámolási, illetőleg felszámolási eljárás hatálya alatt, a sportegyesület törvényes képviseletére 
kizárólagosan és önállóan jogosult. A sportegyesület elnöke csatolja a bírósági nyilvántartásba vételét igazoló 
kivonatot. 

 
8. Szerződő felek között vitás kérdés nincs.  Fentieken túlmenően felek egyéb rendelkezéseket a szerződésbe nem 

kívántak foglalni. Felek kifejezik azon szándékukat, hogy a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitáikat 
egymás között elsősorban egyeztetés útján kívánják rendezni. 

 
9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a 

Társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó szabályai, valamint a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény és Hatvan Város 
Önkormányzata vonatkozó rendeletei és képviselő-testületi határozatai az irányadók.” 

 



7.) Szerződő felek a 2020. szeptember 30. napján 344/2020. (IX.30.) számú képviselő-testületi határozattal módosított 
és egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodás jelen módosításokkal nem érintett részeit változatlan 
formában hatályukban fenntartják. 
 
8.) Szerződő felek között vitás kérdés nincs. 
 
9.) Jelen együttműködési megállapodást módosító okiratot Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 77/2021. 
(IX.2.) számú határozatával jóváhagyta.  
 
Jelen okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt saját kezűleg, 
cégszerűen jóváhagyólag aláírták. 
 
Hatvan, 2021. szeptember 2. 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata  
képv.: Horváth Richárd polgármester 

 
 

HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
képv.: dr. Borbás Zsuzsanna Éva ügyvezető 

 

        FUTBALL CLUB Hatvan Egyesület 
képv.: Ofella Zoltán elnök  

 
Határozat száma:  78/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 44.) beszámolóját a 2020/2021. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. szeptember 17. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  79/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros 
Lázár út 49-51.) beszámolóját a 2020/2021. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. szeptember 17. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  80/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky út 10.) beszámolóját a 2020/2021. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. szeptember 17. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  81/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor 
Kálmán út 13.) beszámolóját a 2020/2021. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. szeptember 17. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  82/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós 
Alfréd utca 3.) beszámolóját a 2020/2021. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. szeptember 17. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 



Határozat száma:  83/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai 
utca 9.) beszámolóját a 2020/2021. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. szeptember 17. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  84/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Vörösmarty tér 1.) beszámolóját a 2020/2021. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. szeptember 17. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  85/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodavezetői városi munkaközösség vezetőjének a 
2020/2021. nevelési év első 4 hónapjáról szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. szeptember 18. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  86/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja a Hatvani Tankerületi Központ 
(székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) részére, a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló hatvani 2869/1 
hrsz.-ú kivett középiskola művelési ágú földrészleten 2 új tanterem létesítéséhez. 
A tervezett beruházás során a kérelmező köteles a szakmai, munka- és balesetvédelmi szabályokat 
maradéktalanul betartani. 
Hatvan Város Önkormányzata a munkavégzés során az esetleges károkért felelősséget nem vállal. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (elvi hozzájárulás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  87/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel és a 
Hatvani Tankerületi Központtal (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogutódja) megkötött együttműködési 
megállapodás keretében a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolában a 2021/2022-es tanévtől további 
– kilencedik – ún. Bosch osztály induljon. A képviselő-testület utólagosan jóváhagyja az újabb osztály indítását.  
A képviselő-testület az új osztály indításához szükséges – a határozat mellékletét képező – együttműködési 
megállapodást módosító okiratot elfogadja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 87/2021. (IX. 2.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  88/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 4. számú házi gyermekorvosi körzet egészségügyi 
feladatainak ellátására a „Konzílium-ZS” Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 
2100 Gödöllő, Knézich Károly u. 40.; adószáma: 13446196-1-13; cégjegyzékszáma: 13-09-212351; képviseli: Dr. 
Nagy Tamás János; a továbbiakban: „Konzílium-ZS” Kft.), mint egészségügyi szolgáltatóval a 7/2021.(VI.24.) 
számú képviselő-testületi határozat mellékletét képező előszerződés melléklete szerinti tartalommal  2021. július 
31. napján aláírt, határozatlan időtartamra szóló egészségügyi vállalkozási szerződés megkötését utólagosan 
jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 
 



Határozat száma:  89/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az iskola-egészségügyi feladatok ellátására az Újhatvani 
Római Katolikus Általános Iskola (3000 Hatvan, Rákóczi u. 4.), a Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, 
Mészáros L. u. 49-51.), a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 10.) és a Kerekharaszti 
Csillagfény Óvoda (3009 Kerekharaszt, Kerekharaszti u. 2.) vonatkozásában a „Konzílium-ZS” Egészségügyi 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 2100 Gödöllő, Knézich Károly u. 40.; adószáma: 
13446196-1-13; cégjegyzékszáma: 13-09-212351; képviseli: Dr. Nagy Tamás János; a továbbiakban: „Konzílium-
ZS” Kft.), mint egészségügyi szolgáltatóval 2021. július 31. napján aláírt, határozatlan időtartamra szóló 
egészségügyi vállalkozási szerződés megkötését utólagosan jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  90/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 2690 helyrajzi szám alatti, 
természetben 3000 Hatvan, Bástya utca 10. szám alatti ingatlanban lévő összesen 14 m2 alapterületű rendelőre 
és a hozzá tartozó közös használatú helyiségekre vonatkozóan a Spektrum-Lab Diagnosztikai Korlátolt 
Felelősségű Társasággal (1038 Budapest, Papírgyár utca 58-59 Cg.:01-09-382851) 2021. október 1. naptól 5 év 
határozott időtartamra bérleti szerződést köt a határozat mellékletét képező okirat alapján. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Bérleti szerződés 

 
Amely létrejött egyrészről: 
 

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

székhelye:   3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; 
adószáma:   15729394-2-10; 
statisztikai számjele: 15729394-8411-321-10; 
bankszámlaszáma:  Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10403538-49575051-56561001; 
képviseli:  Horváth Richárd polgármester 
mint bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó), 

 

másrészről: 
 
Spektrum-Lab Diagnosztikai Korlátolt Felelősségű Társaság  
székhelye:  1038 Budapest, Papírgyár utca 58-59. 
cégjegyzékszáma:  01-09-382851 
adószáma:   29191280-2-41 
bankszámlaszáma: Raiffeisen Bank Zrt. 12011526-01764259-00100009 
képviseli:   Dr. Farkas Gábor ügyvezető, önálló cégjegyzési joggal,  
mint bérlő (továbbiakban: Bérlő), a továbbiakban együtt: Felek között, 
 
 

az alulírott időben és helyen, a következő feltételek szerint: 
 
1.) Bérbeadó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi a Bérbeadó kizárólagos 
tulajdonát képező hatvani 2690 hrsz-ú ingatlanban található – önálló helyrajzi számmal nem rendelkező - természetben 
3000 Hatvan, Bástya utca 10. szám alatti 14 m2 alapterületű helyiséget, valamint a hozzá tartozó, a többi bérlővel 
közösen használt helyiségeket. 
A Bérlő tudomásul veszi, hogy az ingatlanban jelenleg 3 egészségügyi szolgáltató, valamint a Szociális, Gyermekjóléti 
és Egészségügyi Szolgálat Anyatej gyűjtő állomása végez  egészségügyi szolgáltatói tevékenységet.  

2.) Bérlő a bérleményt megtekintett állapotban 2021. október 1. napjától kezdődően 5 év határozott időtartamra, 2026. 
szeptember 30. napjáig veszi bérbe. 

3.) Bérbeadó a Bérlő részére – a működéshez szükséges megfelelő engedélyek birtokában - térítéses laboratóriumi 
vizsgálatokra történő vérvétel céljából adja bérbe a Bérleményt. A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a Bérleményt 
csak erre a célra használja, munkanapokon 6:00 – 14:00 óra között. 



4.) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj mértékét 50.000,- Ft + ÁFA/hó azaz Ötvenezer forint + 
ÁFA/hó összegben állapítják meg. Bérlő a bérleti díjat a tárgy hónap 15. napjáig köteles megfizetni számla ellenében. 
Felek megállapodnak abban, hogy Bérbeadó jogosult minden év március hónapjában felülvizsgálni a bérleti díj összegét 
és jogosult arra, hogy azt a KSH által közzétett hivatalos inflációs ráta mértékével egyoldalúan a tárgyév március 1. 
napjától kezdődően megemelje. 

5.) A bérbeadó az ingatlan közüzemi díjait az alábbiak szerint osztja fel a bérlők között: 
Vízdíj: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 70%, a fennmaradó rész az ingatlanban működő 
egészségügyi szolgáltatók (bérlők) között egyenlő arányban kerül felosztásra.  
Gázdíj: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 55%, a fennmaradó rész az ingatlanban működő 
egészségügyi szolgáltatók (bérlők) között egyenlő arányban kerül felosztásra.  
Hulladékszállítási díj: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 50%, a fennmaradó rész az ingatlanban 
működő egészségügyi szolgáltatók (bérlők) között egyenlő arányban kerül felosztásra.  
kéményseprési díj: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 50%, a fennmaradó rész az ingatlanban működő 
egészségügyi szolgáltatók (bérlők) között egyenlő arányban kerül felosztásra.  
Áramdíj: az ingatlanban működő egészségügyi szolgáltatók (bérlők) között egyenlő arányban kerül felosztásra. A 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat külön mérőórával rendelkezik. 

Bérlő vállalja, hogy a bérlemény közüzemi szolgáltatási díjait a megrendelő 10403538-49575051-56561001 számú 
bankszámlájára határidőben megfizeti. Ezen közüzemi szolgáltatások díját a Bérbeadó számlázza ki a Bérlő részére, a 
tárgyhót követő hónap 15. napjáig. 

6.) Bérlő a bérlet időtartama alatt a Bérlemény használatára jogosult a 3. pontban meghatározott időpontban.  

7.) Bérlő köteles a Bérleményt rendeltetésszerűen használni, ennek keretében gondoskodni a Bérlemény tiszta 
állapotának megőrzéséről. Bérlő elismeri a Bérbeadó azon jogát, hogy a Bérlemény rendeltetésszerű használatát 
ellenőrizze. 

8.) A Bérlő a Bérleményt albérletbe nem adhatja, azt használatra másnak át nem engedheti. 

9.) Bérlő köteles az érdekkörében felmerült a Bérbeadó tulajdonát képező ingatlanban okozott károkat felszámolni, az 
eredeti állapotot helyreállítani. 

10.) Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy tartózkodik minden olyan magatartástól, mely sértheti a Bérbeadó jó 
hírnevét, becsületét.  

11.) Bérlő a Bérlemény burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a Bérlemény berendezéseinek karbantartásával, 
felújításával kapcsolatos költségek viselését vállalja, a Bérleményen egyéb átalakítást, vagy más beruházást nem 
végezhet el. Ezen kikötés megsértése esetén saját költségére az eredeti állapot helyreállításának kötelezettsége terheli 
kártérítési kötelezettség mellett, a jogalap nélküli gazdagodás szabályainak mellőzésével. Bérlő a Bérleményen jelen 
szerződési rendelkezés ellenére elvégzett munkálatokért megtérítési vagy más ellentételezési igényt nem kérhet. 

12.) Felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő a helyiséget kizárólag a 3.) pontban meghatározott rendelkezések szerint 
munkanapokon 6:00 órától 14:00 óráig használja. Ezen túlmenően a munkanapokon 14:00 óra után, esetlegesen 
szabadnapokon és munkaszüneti napokon Bérbeadó jogosult a helyiség használata felett szabadon rendelkezni, Bérlő 
ennek tényét tudomásul veszi. 

13.) A Bérbeadó szavatolja, hogy a bérlemény fölött szabadon rendelkezik és a bérlet tartama alatt kívülálló harmadik 
személynek semmilyen jogcímen nincs igénye a használattal kapcsolatban, amely a Bérlőt tevékenysége során 
korlátozná, vagy akadályozná (jogszavatosság). 

14.) Bérbeadó jelen okirat aláírásával egyidejűleg szavatol azért, hogy az ingatlan szerződésszerű használatra alkalmas 
(kellékszavatosság). 

15.) A szerződés megszűnése esetén Bérlő jogosult az ingatlanból mindazt elvinni, leszerelni (az állag sérelme nélkül) 
amit az ingatlanba bevitt, felszerelt. Az eredeti állapot helyreállításával kapcsolatos költségek a bérlőt terhelik. 

 16.) Felek a szerződést megszüntethetik: 
- azonnali hatályú felmondással, ha az egyik fél olyan súlyos szerződésszegést követ el, hogy a másik féltől nem 
várható el a szerződés további fenntartása: így különösen, ha a Bérlő írásbeli felszólítás ellenére, a felszólítás 
kézhezvételétől számított nyolc napon túl sem fizeti meg a bérleti díjat, vagy a közüzemi szolgáltatások díját, továbbá 
ha a bérlő tevékenységét megszünteti vagy felfüggeszti, ezáltal nem gyakorolja, laborszolgáltatást a bérleményben nem 
végez. 
Felek a határozott időtartam alatt a jelen szerződés rendes felmondással történő megszüntetését kizárják. 

17.) Szerződő felek kijelentik, hogy közöttük - a bérlet tekintetében - vitás kérdés nincsen. 

18.) Bérbeadó képviselője Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 90/2021. (IX. 2.) számú határozatában 
biztosított felhatalmazás alapján jár el. 



19.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 
lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 
törvény (Lakástörvény) vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

20.) Felek jogvitáikat elsősorban békés úton rendezik. Peres eljárásaik esetére – pertárgyértéktől függően - kikötik a 
Hatvani Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék illetékességét. 

Jelen szerződést felek, mint akaratukban mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 
elválaszthatatlan mellékletét képezi Bérlő cégkivonata és törvényes képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírási 
mintája. 
 
Hatvan, 2021. szeptember 2. 

 
Hatvan Város Önkormányzata 

képv.: Horváth Richárd, polgármester 
Bérbeadó 

 Spektrum-Lab Diagnosztikai Kft. 
képv.: dr. Farkas Gábor ügyvezető 

Bérlő 

 
Határozat száma:  91/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3000 Hatvan, Bástya utca 10. szám alatti ingatlanban 
működő 4. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozóan a Dr. Kőszegi Csaba Egyéni Céggel (székhely: 
3000 Hatvan, Knézich utca 4., cégjegyzékszám: Cg. 10-11-020229, adószáma: 23093768-1-10, képviseli: Dr. 
Kőszegi Csaba ügyvezető), mint egészségügyi szolgáltatóval megkötött feladatellátási-szerződést egységes 
szerkezetben módosítja a határozat mellékletét képező okirat alapján.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a feladat-ellátási szerződés módosításának 
aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői 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. K őszegi Csaba Egyéni Cég (székhely: 3000 Hatvan, Knézich utca 4., cégjegyzékszám: Cg. 10-11-
020229, adószáma: 23093768-1-10, képviseli: Dr. K őszegi Csaba ügyvezető), mint egészségügyi szolgáltató (a 
továbbiakban: szolgáltató) együttesen felek (a továbbiakban: felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek 
mellett:  
 
Előzmények: 
Felek 2011. január 28-án a 4. 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. Kőszegi Csaba (orvosi nyilvántartási száma: 39940) 
praxisjoggal rendelkező háziorvos által Hatvan város területén lévő 4. 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, 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: hétfő, kedd, csütörtök és péntek 8 órától 12 óráig; 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 vállalja, hogy helyettesítéséről és a helyettes díjazásáról maga gondoskodik.  
 
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 a Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya 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 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. 
 
11.) Megrendelő a tulajdonát képező hatvani 2690 hrsz.-on felvett háziorvosi rendelőt (továbbiakban: rendelő), amely 
természetben Hatvan, Bástya u. 10. szám alatt található, szolgáltató részére  bérleti díj fizetési kötelezettség nélkül 
bérbe adja. A rendelő az alábbi helyiségekből áll: kizárólagos használatú rendelő és kezelő, közös használatú 
váróhelyiség, közös használatú személyzeti és beteg WC-k.  
 
12.) Megrendelő az ingatlan közüzemi díjait az alábbiak szerint osztja fel a bérlők között: 
Vízdíj: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 70%, a fennmaradó rész az ingatlanban működő 
egészségügyi szolgáltatók (bérlők) között egyenlő arányban kerül felosztásra.  
Gázdíj: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 55%, a fennmaradó rész az ingatlanban működő 
egészségügyi szolgáltatók (bérlők) között egyenlő arányban kerül felosztásra.  
Hulladékszállítási díj: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 50%, a fennmaradó rész az ingatlanban 
működő egészségügyi szolgáltatók (bérlők) között egyenlő arányban kerül felosztásra.  
kéményseprési díj: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 50%, a fennmaradó rész az ingatlanban működő 
egészségügyi szolgáltatók (bérlők) között egyenlő arányban kerül felosztásra.  
Áramdíj: az ingatlanban működő egészségügyi szolgáltatók (bérlők) között egyenlő arányban kerül felosztásra. A 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat külön mérőórával rendelkezik. 
 
Szolgáltató kötelezi magát, hogy a közüzemi díj ráeső részét a 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 rendelő 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. 



 
16.) Szolgáltató a tulajdonos felelősségkörébe tartozó, a lakástörvény 10-11. § és a 13. § (4) bekezdésében 
meghatározott felújítási munkákra vonatkozó igényét a 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 tisztán tartásáról, rendeltetésszerű használatára való alkalmasságáról 
gondoskodik.  
 
19.) Szolgáltató vállalja, hogy a köztisztaság fenntartásáról valamint a zöldterületek használatáról szóló 17/2016. (VII. 
1.) önkormányzati rendelet 5. és 6. §-ának megfelelően a rendelő vonatkozásában gondoskodik a takarításról, hó- és 
síkosságmentesítéséről.  
 
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 időközben történő 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 megszüntetik, 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 91/2021. (IX.2.) számú képviselő-testületi határozat biztosít.  
 
27.) Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződés 2021. október 1. napján 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 Járásbíróság 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 2013. évi V. törvény  az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az 
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, valamint más egyéb 
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 
Jelen szerződést felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben teljesen egyezőt, helybenhagyólag 
aláírják.  
 



Hatvan, 2021. szeptember 2. 
 
 

Horváth Richárd polgármester Dr. Kőszegi Csaba       
Hatvan Város Önkormányzata Dr. Kőszegi Csaba Egyéni Cég  

megrendelő szolgáltató 
 

Határozat száma:  92/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3000 Hatvan, Bástya utca 10. szám alatti ingatlanban 
működő 1. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozóan a  „DR. VIKTOR” Orvosi Betéti Társasággal 
(székhely: 3000 Hatvan, Harang u. 24/A., cégjegyzékszám: Cg. 10-06-027075, adószáma: 21441354-1-10, 
képviseli: Dr. Polyák Györgyné Dr. Viktor Ludmilla üzletvezető), mint egészségügyi szolgáltatóval megkötött 
feladatellátási-szerződést egységes szerkezetben módosítja a határozat mellékletét képező okirat alapján.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a feladat-ellátási szerződés módosításának 
aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői 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. VIKTOR” Orvosi Betéti Társaság  (székhely: 3000 Hatvan, Harang u. 24/A., cégjegyzékszám: Cg. 
10-06-027075, adószáma: 21441354-1-10, képviseli: Dr. Polyák Györgyné Dr. Viktor Ludmilla  üzletvezető), mint 
egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) együttesen felek (a továbbiakban: felek) között alulírott napon és 
helyen az alábbi feltételek mellett:  
 
Előzmények: 
Felek 2011. február 18-án az 1. 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. Viktor Ludmilla (orvosi nyilvántartási száma: 48932) 
praxisjoggal rendelkező háziorvos által Hatvan város területén lévő 1. 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, 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: hétfő és csütörtök 12 órától 16 óráig; kedd, szerda és péntek 8 órától 12 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 vállalja, hogy helyettesítéséről és a helyettes díjazásáról maga gondoskodik.  
 
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 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. 
 
11.) Megrendelő a tulajdonát képező hatvani 2690 hrsz.-on felvett háziorvosi rendelőt (továbbiakban: rendelő), amely 
természetben Hatvan, Bástya u. 10.  szám alatt található, szolgáltató részére  bérleti díj fizetési kötelezettség nélkül 
bérbe adja. A rendelő az alábbi helyiségekből áll: kizárólagos használatú rendelő és kezelő, közös használatú  
váróhelyiség, közös használatú személyzeti és beteg WC-k.  
 
12.)  Megrendelő az ingatlan közüzemi díjait az alábbiak szerint osztja fel a bérlők között: 
Vízdíj: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 70%, a fennmaradó rész az ingatlanban működő 
egészségügyi szolgáltatók (bérlők) között egyenlő arányban kerül felosztásra.  
Gázdíj: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 55%, a fennmaradó rész az ingatlanban működő 
egészségügyi szolgáltatók (bérlők) között egyenlő arányban kerül felosztásra.  
Hulladékszállítási díj: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 50%, a fennmaradó rész az ingatlanban 
működő egészségügyi szolgáltatók (bérlők) között egyenlő arányban kerül felosztásra.  
kéményseprési díj: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 50%, a fennmaradó rész az ingatlanban működő 
egészségügyi szolgáltatók (bérlők) között egyenlő arányban kerül felosztásra.  
Áramdíj: az ingatlanban működő egészségügyi szolgáltatók (bérlők) között egyenlő arányban kerül felosztásra. A 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat külön mérőórával rendelkezik. 
 
Szolgáltató kötelezi magát, hogy a közüzemi díj ráeső részét a 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 rendelő 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. 
 
16.) Szolgáltató a tulajdonos felelősségkörébe tartozó, a lakástörvény 10-11. § és a 13. § (4) bekezdésében 
meghatározott felújítási munkákra vonatkozó igényét a 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 17/2016. (VII. 
1.) 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 92/2021. (IX. 2.) számú képviselő-testületi határozat biztosít.  
 
27.) Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződés 2021. október 1. napján 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 2013. évi V. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az 
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, valamint más egyéb 
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 
Jelen szerződést felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben teljesen egyezőt, helybenhagyólag 
aláírják.  
 
Hatvan, 2021. szeptember 2. 
 

Horváth Richárd polgármester Dr. Polyák Györgyné Dr. Viktor Ludmilla 
Hatvan Város Önkormányzata „DR.VIKTOR” Orvosi Betéti Társaság 

megrendelő szolgáltató 
 

Határozat száma:  93/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3000 Hatvan, Bástya utca 10. szám alatti ingatlanban 
működő 3. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozóan a SZATMÁR-MED Korlátolt Felelősségű 



Társasággal (székhely: 3000 Hatvan, Bástya u. 10., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-027784, adószáma: 14069226-1-
10, képviseli: Bálint Zsuzsanna Dr. Magyar Zsuzsanna ügyvezető), mint egészségügyi szolgáltatóval megkötött 
feladatellátási-szerződést egységes szerkezetben módosítja a határozat mellékletét képező okirat alapján.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a feladat-ellátási szerződés módosításának 
aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői 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 SZATMÁR-MED Korlátolt Felel ősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Bástya u. 10., 
cégjegyzékszám: Cg. 10-09-027784, adószáma: 14069226-1-10, képviseli: Bálint Zsuzsanna Dr. Magyar Zsuzsanna 
ügyvezető), mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) együttesen felek (a továbbiakban: felek) között 
alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:  
 
Előzmények: 
Felek 2008. január 17-én a 3. 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, Bálint Zsuzsanna Dr. Magyar Zsuzsanna (orvosi nyilvántartási 
száma: 47947) praxisjoggal rendelkező háziorvos által Hatvan város területén lévő 3. 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: hétfő és szerda 13 órától 17 óráig; kedd, csütörtök, péntek 8 órától 12 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 a Kormányhivatal Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya 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 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 2690 hrsz.-on felvett háziorvosi rendelőt (továbbiakban: rendelő), amely 
természetben Hatvan, Bástya u. 10.  szám alatt található, szolgáltató részére  bérleti díj fizetési kötelezettség nélkül 
bérbe adja. A rendelő az alábbi helyiségekből áll: kizárólagos használatú rendelő és kezelő, közös használatú  
váróhelyiség, közös használatú személyzeti és beteg WC-k.  
 
12.) Megrendelő az ingatlan közüzemi díjait az alábbiak szerint osztja fel a bérlők között: 
Vízdíj: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 70%, a fennmaradó rész az ingatlanban működő 
egészségügyi szolgáltatók (bérlők) között egyenlő arányban kerül felosztásra.  
Gázdíj: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 55%, a fennmaradó rész az ingatlanban működő 
egészségügyi szolgáltatók (bérlők) között egyenlő arányban kerül felosztásra.  
Hulladékszállítási díj: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 50%, a fennmaradó rész az ingatlanban 
működő egészségügyi szolgáltatók (bérlők) között egyenlő arányban kerül felosztásra.  
kéményseprési díj: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 50%, a fennmaradó rész az ingatlanban működő 
egészségügyi szolgáltatók (bérlők) között egyenlő arányban kerül felosztásra.  
Áramdíj: az ingatlanban működő egészségügyi szolgáltatók (bérlők) között egyenlő arányban kerül felosztásra. A 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat külön mérőórával rendelkezik. 
 
Szolgáltató kötelezi magát, hogy a közüzemi díj ráeső részét a 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 rendelő 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. 
 
16.) Szolgáltató a tulajdonos felelősségkörébe tartozó, a lakástörvény 10-11. § és a 13. § (4) bekezdésében 
meghatározott felújítási munkákra vonatkozó igényét a 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 17/2016. (VII. 
1.) 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 93/2021. (IX.2.) számú képviselő-testületi határozat biztosít.  
 
27.) Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződés 2021. október 1. napján 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 2013. évi V. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az 
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, valamint más egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 
 
Jelen szerződést felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben teljesen egyezőt, helybenhagyólag 
aláírják.  
 
Hatvan, 2021. szeptember 2. 
 
 

Horváth Richárd polgármester Bálint Zsuzsanna Dr. Magyar Zsuzsanna 
Hatvan Város Önkormányzata SZATMÁR-MED Kft. 

megrendelő szolgáltató 



Határozat száma:  94/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elvi támogatását adja a Mária Rádió stúdiójának Hatvanban 
történő létesítéséhez. 
A képviselő-testület felkéri Hatvan város polgármesterét, hogy Kecskés Attila hatvani plébánost értesítse a 
döntésről.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  95/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Duba-Abonyi Zétény (lakcíme: 3000 Hatvan, Szabadság út 25. 2/19.) 
gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése 
napjától vehet igénybe. A támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a 
szociális feladatokban szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  96/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Tóth-Máté Zsanett (lakcíme: 3000 Hatvan, Dolgozók útja 22.) gyermeket 
40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet 
igénybe. A támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a szociális 
feladatokban szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  97/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Pazdera Liliána (lakcíme: 3000 Hatvan, Kőműves utca 1/A.) gyermeket 
40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet 
igénybe. A támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a szociális 
feladatokban szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  98/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Földi Léna Amira (lakcíme: 3000 Hatvan, Kopja utca 2.) gyermeket 40.000,- 
Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe. A 
támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a szociális feladatokban 
szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  99/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Balázs Zalán (lakcíme: 3000 Hatvan, Attila utca 16.) gyermeket 40.000,- Ft 
egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe. A 
támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a szociális feladatokban 
szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
 



Határozat száma:  100/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Berkes Baltazár (lakcíme: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 7. D. lph. 3./7.) 
gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése 
napjától vehet igénybe. A támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a 
szociális feladatokban szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  101/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Papp Zétény Hunor (lakcíme: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 26. 2/11.) 
gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése 
napjától vehet igénybe. A támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a 
szociális feladatokban szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  102/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131.) Hatvan város közigazgatási területén a helyi 
személyszállítási közszolgáltatási feladatát a határozat melléklete szerinti menetrendnek megfelelően végezze 
2021. október 1-től azzal, hogy az utasok a szolgáltatást térítésmentesen vehessék igénybe.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. szeptember 3. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 102/2021. (IX. 2.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  103/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Heves Megyei Szakképzési 
Centrum (székhely: 3300 Eger, Kertész utca 128.) részére, a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló 
hatvani 5325/2 hrsz.-ú ingatlanon található Heves Megyei Szakképzési Centrum Damjanich János Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégium épületeiben a „Fényes Okos Iskolák” program keretében megvalósuló 
világítótestek cseréjéhez, azzal a feltétellel, hogy a beruházással érintett önkormányzati ingatlanvagyonba tartozó 
és az ingatlanok elválaszthatatlan részét alkotó, az épületek rendeltetésszerű és biztonságos használatához 
szükséges világítási rendszert a Heves Megyei Szakképzési Centrum köteles saját költsége terhére pótolni, 
amennyiben az ingatlanra az Egri Szakképzési Centrum és Hatvan Város Önkormányzata között 2016. 
szeptember 22-én létrejött vagyonkezelési szerződés megszűnik és az ingatlan Hatvan Város Önkormányzata 
részére visszaadásra kerül. 
A tervezett beruházás során a kérelmező köteles a szakmai, munka- és balesetvédelmi szabályokat 
maradéktalanul betartani. 
Hatvan Város Önkormányzata a munkavégzés során az esetleges károkért felelősséget nem vállal. 
A tulajdonosi hozzájárulás a vagyonkezelőt nem mentesíti az egyéb esetleges engedélyek, hozzájárulások 
beszerzése alól. 
Jelen tulajdonosi hozzájárulás visszavonásig, de legfeljebb 12 évig érvényes.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (tulajdonosi hozzájárulás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  104/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Gödöllői Tangazdaság Zrt.  
(székhely: 2173 Kartal, Bartók Béla utca 2-10.) részére a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló hatvani 
0506/2 hrsz.-ú kivett közút művelési ágú földrészleten öntözőrendszer átvezetéséhez a hatvani 0503 hrsz.-ú 
ingatlanról a hatvani 0507/1 hrsz.-ú ingatlanra, azzal a feltétellel, hogy Hatvan város jegyzőjének a HAT/5185-
2/2021 ügyiratszámú közútkezelői nyilatkozatában előírt feltételeket maradéktalanul be kell tartani. 
Az engedélyköteles tevékenységet az engedélyes kizárólag érvényes közút nem közlekedési célú igénybevételére 
vonatkozó engedély birtokában kezdheti meg. 



A tervezett beruházás során a kérelmező köteles a szakmai, munka- és balesetvédelmi szabályokat 
maradéktalanul betartani. 
Hatvan Város Önkormányzata a munkavégzés során az esetleges károkért felelősséget nem vállal. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb esetleges engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (tulajdonosi hozzájárulás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  105/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálatnak (székhely: 3000 Hatvan Radnóti M. tér 2/A. adószám: 1576835-2-10 képviseli: 
Semperger Katalin) a „Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, szakmatámogatási feladatok ellátása - 
2021, (TSZR2021)" tárgyú program keretében a „Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Heves megye területén 
szakmatámogatási, hálózati tevékenység megvalósítása” című szakmai programban való részvételről szóló 
konzorciumi megállapodás megkötését.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  106/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja az Agrárminisztérium által meghirdetett, 
a 2021. évi Zártkerti Programhoz (ZP-1-2021) kapcsolódó „Fejlesztések a Szőlőhegyért” című támogatási kérelem 
benyújtását. Az igényelt támogatás összege bruttó 22.421.850,- Ft.” 
 
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:  107/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium által meghirdetett, a 2021. évi Európai Mobilitási Hét rendezvényeihez kapcsolódó támogatási 
kérelem benyújtását. Az igényelt támogatás összege bruttó 1.500.000,- Ft.” 
 
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:  108/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete térítésmentesen átadja a „Hatvan 43001 számú BHTR 
állomás”-t bruttó 36.720.128,- Ft  értéken az ÉMÁSZ Hálózati Kft. (székhely: 3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 13.) 
részére, amely az Ady Endre Könyvtár – 3000 Hatvan, Kossuth tér 3. szám alatti – épületének udvaráról a hatvani 
2994/3 hrsz.-ú, közterület megnevezésű, természetben a 3000 Hatvan, Belvárosi Római Katolikus Plébánia hátsó 
kapujához került áthelyezésre. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ezzel 
kapcsolatos jognyilatkozatokat megtegye, az átadáshoz szükséges dokumentumokat  aláírja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. szeptember 20. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési, valamint a Gazdálkodási 

Iroda útján 
 

Határozat száma:  109/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Full Tabak Bt.-vel (székhely: 3292 Adács, Ady Endre utca 2.) 
három parkolóhely közterületen történő létesítésére a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek 
létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet 19. §-a értelmében megállapodást 
köt a hatvani 1878/2 hrsz.-ú, Hatvan, Rákóczi út 52/A. szám alatt tervezett dohánybolt kialakításához 
kapcsolódóan. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás aláírására azzal, hogy a 
megállapodást az aláírást követően utólagos jóváhagyás érdekében terjessze elő a képviselő-testület ülésére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. szeptember 30. (megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
 



Határozat száma:  110/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a belső világítás korszerűsítésére vonatkozó V-
2006/00950/001. sz. bérleti szerződés lejárta után a lámpatesteket az eszközök jelenlegi tulajdonosától, a 
CAMINUS Energiaracionalizálási Szolgáltató és Fővállalkozó Zrt.-től (székhely: 6000 Kecskemét, Izzó u. 2.; 
cégjegyzék sz.: 03-10-100375; adószám: 12747494-2-03; képviseli: Szadeczki János vezérigazgató) élve 
elővásárlási jogával megvásárolja bruttó 345.476,- Ft értéken. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az adásvételi szerződést aláírja, valamint a 
szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 
Az eszközök megvásárlásához a pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében az 
általános tartalék terhére rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (eladó értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  111/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a belső világítás korszerűsítésére vonatkozó V-
2006/00952/001. sz. bérleti szerződés lejárta után a lámpatesteket az eszközök jelenlegi tulajdonosától, a 
CAMINUS Energiaracionalizálási Szolgáltató és Fővállalkozó Zrt.-től (székhely: 6000 Kecskemét, Izzó u. 2.; 
cégjegyzék sz.: 03-10-100375; adószám: 12747494-2-03; képviseli: Szadeczki János vezérigazgató) élve 
elővásárlási jogával megvásárolja bruttó 6.894,- Ft értéken. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az adásvételi szerződést aláírja, valamint a 
szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 
Az eszközök megvásárlásához a pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében az 
általános tartalék terhére rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (eladó értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  112/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Heves Megyei Vízmű Zrt. (székhely: 3300 Eger, 
Hadnagy u. 2.) által elkészített a határozat mellékletét képező 2022-2036. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési 
tervet az ivóvíz és a szennyvíz közmű vonatkozásában.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. szeptember 15. (tervek aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 112/2021. (IX. 2.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  113/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 23/2021. (VI. 24.) számú képviselő-testületi határozat 
alapján indult, „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési 
eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek az (székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) ajánlattevőt 
nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és ajánlata tartalmazza a tárgyi 
közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) 
bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz 5.644.015,064.-Ft + ÁFA 
összesített ajánlati árat tartalmazó ajánlatot. 
A szerződés 2021. évre eső teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében szereplő “Városüzemeltetési 
feladatok” költséghelyen rendelkezésre áll, a 2022. évre szükséges pénzügyi forrás az önkormányzat 2022. évi 
költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. szeptember 10. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  114/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Füzeséri Építő Zrt.-vel (székhely: 2173 Kartal, Alkotmány 
utca 55/A.) megkötött, a „Bajcsy-Zsilinszky út 4/A. sz. alatti felnőtt háziorvosi rendelők felújítása” tárgyú szerződést 
a műszaki szükségszerűségből felmerülő pótmunkák elvégzéséből adódóan a határozat melléklete szerinti 
szerződésmódosító okiratnak megfelelő tartalommal módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a szerződést módosító okirat aláírására. 



A szerződés teljesítéséhez szükséges további bruttó 13.353.825.-Ft összegű pénzügyi forrás 3.829.389.-Ft 
összeg erejéig Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendelet 5. mellékletében szereplő „Bajcsy-Zsilinszky úti orvosi rendelő felújítása támogatás + önerő” 
költséghelyen, az azon felül szükséges 9.524.436.-Ft összeg a 4. mellékletben szereplő „Általános tartalék” 
költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. szeptember 10. (a szerződésmódosítás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
VÁLLALKOZÁSI SZERZ ŐDÉS  

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA  
 
Amely létrejött egyrészről a  Hatvan Város Önkormányzata 
székhelye:  3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
telefonszám: 37/542-300 
faxszám: 37/345-455 
számlaszáma:  10403538-49575051-56561001 
adószáma:  15729394-2-10 
számla postázási cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
képviseli: Horváth Richárd polgármester 
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) 
 
másrészről a Füzeséri Építő Zrt. 
székhelye: 2173 Kartal, Alkotmány utca 55/A. 
számlavezető pénzintézete: Raiffeisen Bank Rt. 
számlaszáma: 12021006-01433589-00100000 
adószáma: 28773276-2-13 
cégjegyzék száma: 13-10-042104 
kivitelezők nyilvántartása szerinti 
nyilvántartási száma: 26A58288 
képviseli: Füzeséri László vezérigazgató 
képviselő címe/székhelye: 2173 Kartal, Alkotmány utca 55/A 
képviselő telefonszáma: +36 70/946-9592 
mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) 
 
együttesen: Felek (továbbiakban: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 
 
Előzmények: 
 
A Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 
rendelkezései szerint „  Bajcsy-Zsilinszky út 4/A. sz. alatti felnőtt háziorvosi rendelők felújítása”  tárgyú 
közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek nyertes ajánlattevője a Vállalkozó lett, ezért a Felek 2021. június 07-én 
vállalkozási szerződést kötöttek. 
 
A megkötött szerződés 3.1. pontjában az alábbi rendelkezés szerepel: 
 
„Az egyösszegű vállalkozói díj Vállalkozó nyertes ajánlata alapján nettó 93.036.953.-Ft + 27 % ÁFA 25.119.977.-Ft, 
bruttó 118.156.930.-Ft, azaz bruttó Egyszáztizennyolcmillió-egyszázötvenhatezer-kilencszázharminc forint.   
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás bruttó 31.571.144.-Ft összeg erejéig a TOP-4.1.1-16-HE1-2019-
00003 azonosítószámú projekt keretében kötött Támogatási szerződés alapján biztosított, az azon felüli összeget a 
Megrendelő saját forrásból biztosítja. 
Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát képező beruházás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
rendelkezései alapján nem tartozik a fordított adózás hatálya alá.” 
 
A kivitelezés megkezdését követően a villanyszerelési munkálatok során megállapítást nyert, hogy a felújítással érintett 
rendelőkben a kerámia falburkolatok olyan mértékben vannak elválva az alapfelülettől, hogy azok javítása sem 
műszakilag, sem esztétikus módon nem oldható meg megfelelően, ezért a cseréjük szükséges. Ezen felül indokolttá vált 
a falburkolatra szerelt gépészeti berendezések le- és visszaszerelése, továbbá a falon kívüli vízvezetékek új falburkolat 
alá süllyesztése.  
A fentiekből kifolyólag – tekintettel arra, hogy kivitelezés során műszaki szükségességből adódóan az alábbi előre nem 
látható munkafeladatok elvégzése tekintetében pótmunkaigény merült fel – a szerződő felek a vállalkozási szerződés 
módosítását kezdeményezték. 
 



A pótmunka tételek elvégzésének értéke a Vállalkozó által benyújtott és a Megrendelő által ellenőrzött árazott 
költségvetés alapján: 10.514.823.-Ft + ÁFA, azaz összesen bruttó 13.353.825.-Ft. 
  
A beruházás teljesítése során eljáró műszaki ellenőr írásbeli nyilatkozattal megerősítette az alábbiakat:  
- A Vállalkozó által a pótmunkák elvégzése tárgyában benyújtott kérelem tartalmát megalapozottnak, illetve a 
vállalkozói árazott költségvetésben szereplő pótmunka tételek elvégzését a beruházás teljesítéséhez műszakilag 
szükségesnek ítéli meg.  
- Az érintett pótmunka tételeket a Megrendelő és a Vállalkozó kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre, mert arra 
csak a kivitelezés megkezdését követően derült fény. 
- A pótmunkák esetében a vállalkozói árazott költségvetésben szereplő vállalkozói díj mértéke megalapozottnak 
minősül, az a szokásos piaci árakkal és az eredeti ajánlatában szereplő egységárakkal összhangban van.  
 
A pótmunkák elvégzéséhez szükséges fedezet összegét a Megrendelő teljes egészében saját forrásból biztosítja. 
  
Ezen előzmények alapján a Felek a közöttük 2021. június 07-én létrejött vállalkozási szerződést közös megegyezéssel a 
mai napon, az alábbiak szerint módosítják: 
 
1.) A vállalkozási szerződés 3.1. pontja helyébe az alábbi lép: 
 
„Az egyösszegű vállalkozói díj Vállalkozó nyertes ajánlata alapján nettó 103.551.776.-Ft + 27 % ÁFA 27.958.980.-Ft, 
bruttó 131.510.756.-Ft, azaz bruttó Egyszázharmincegymillió-ötszáztízezer-hétszázötvenhat forint.   
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás bruttó 31.571.144.-Ft összeg erejéig a TOP-4.1.1-16-HE1-2019-
00003 azonosítószámú projekt keretében kötött Támogatási szerződés alapján biztosított, az azon felüli összeget a 
Megrendelő saját forrásból biztosítja. 
Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát képező beruházás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
rendelkezései alapján nem tartozik a fordított adózás hatálya alá.” 
 
2.) A vállalkozási szerződés 3.3. pontja helyébe az alábbi lép: 
 
„A Vállalkozó a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. §-ában foglalt rendelkezések alapján a szerződés teljesítése 
során 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. 
Az 1. részszámla benyújtására a 25 %-os készültségi fok elérése és az alapján a teljesítésigazolás kiállítása után van 
lehetőség, az elvégzett munkarészekre eső díjnak megfelelő összegben. 
A 2. részszámla benyújtására a 50 %-os készültségi fok elérése és az alapján a teljesítésigazolás kiállítása után van 
lehetőség, az elvégzett munkarészekre eső díjnak megfelelő összegben. 
A 3. részszámla benyújtására a 75 %-os készültségi fok elérése és az alapján a teljesítésigazolás kiállítása után van 
lehetőség, az elvégzett munkarészekre eső díjnak megfelelő összegben. 
A végszámla benyújtására a 100 %-os készültségi fok elérése és az alapján a teljesítésigazolás kiállítása után van 
lehetőség, a teljes vállalkozói díj addig még le nem számlázott értékének megfelelő összegben. 
A teljesítésigazolás kiállítására Horváth Richárd polgármester jogosult. 

 
A Megrendelő által utólag megrendelt, a szerződés műszaki tartalmába nem tartozó munkák (a továbbiakban: 
„pótmunka”) ellenértéke nem képezi a vállalkozói díj (átalánydíj) részét. Megrendelő az átalánydíjon felül köteles 
Vállalkozónak megfizetni a pótmunka ellenértékét. 

 
Felek megállapodnak abban, hogy a megrendelt pótmunka pénzügyi elszámolása és ellenértékének megfizetése a 
végszámla kiállításával és megfizetésével egyidejűleg történik meg. A végszámla alapjául szolgáló teljesítésigazolásban 
külön soron kell feltüntetni a pótmunka ellenértékének összegét és a teljesítés alapinformációit.” 
 
3.) A vállalkozási szerződés mellékletét képező költségvetési kiírás a jelen szerződésmódosítás 1. sz. melléklete szerinti 
munkákkal kiegészül (pótmunka). 
 
Felek rögzítik, hogy a szerződés módosítás jogalapjának a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) 141. § 
(2) bekezdését tekintik, figyelemmel arra, hogy az abban szereplő feltételek együttesen teljesülnek, mivel:  
 - a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az uniós értékhatárt /Kbt. 141. § (2) bekezdés a) 

pont/; 
 - a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződés értékének 15 %-át, tekintettel 

arra, hogy az eredeti szerződés szerinti vállalkozói díjhoz viszonyítva az ellenérték növekedése összesen 11,3 % 
/Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pont/; valamint 

 - a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, 
tekintettel arra, hogy az kizárólag a felújítással érintett épület biztonságos és rendeltetésszerű használatba vételét 
szolgálja, továbbá a módosítás eredményeként elvégzendő valamennyi munkatétel szerepelt – más mennyiségben, 



de azonos egységárakkal – a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában és így az eredeti 
szerződésben. 

 
Felek megállapítják, hogy az eredeti szerződésnek a jelen módosítással nem érintett rendelkezései továbbra is hatályban 
maradnak. 
 
Jelen szerződésmódosítást a Felek átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
aláírták. 
 
A szerződésmódosítás magyar nyelven, 6 db eredeti példányban készül, amelyből a Megrendelő 5 db, a Vállalkozó 1 db 
eredeti példányban részesül. 
 
Hatvan, 2021. ……………………   Kartal, 2021. …………………… 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata 
 
 

_________________________ 
képviseli: 

Horváth Richárd polgármester 
Megrendelő 

                      Füzeséri Építő Zrt. 
 
 

______________________________ 
képviseli: 

Füzeséri László vezérigazgató 
Vállalkozó 

 
Határozat száma:  115/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város polgármesterének 209/2021. (III. 24.) számú 
határozata alapján indult, „Zöldfelület kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás esetében kezdeményezi a közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezetnél, hogy a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) 53. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a tárgyi 
közbeszerzés esetében az eljárást megindító felhívást a részvételi határidő lejártáig vonja vissza és az ezzel 
kapcsolatos teendőket hajtsa végre.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. szeptember 6. (a részvételi felhívás visszavonására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  116/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Zöldfelület kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák 
megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 561.856.217.- Ft + ÁFA, összesen bruttó 713.557.396.- Ft. 
A tárgyi projekt során megkötött Támogatási szerződés alapján a beruházás megvalósításához bruttó 
732.169.171.- Ft összegű pénzügyi forrás áll rendelkezésre. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Zöldfelület kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák 
megrendelése” elnevezésű, nettó 561.856.217.- Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás 
keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló 
bizottság a 29/2021. (I. 27.) számú polgármesteri határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles 
eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Johancsik Mónika, gazdálkodási irodavezető - a Bizottság elnöke; 
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
3.) Baranyi Lajosné, műszaki osztályvezető; 
4.) Papp Csaba, beruházási és műszaki ügyintéző; 
5.) Horváth László, beruházási és műszaki ügyintéző;  
6.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 
7.) dr. Varga Endre, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. szeptember 10. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  117/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. évi „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” című pályázati felhíváson támogatást nyert pályázathoz kapcsolódóan a Balassi Bálint úti járda 



felújításának elvégzésével az ATLASZ-CONTRACT Kft.-t (székhely: 5137 Jászkisér, Kittenberger utca 11.) bízza 
meg bruttó 43.431.720,- Ft vállalkozási díjért, mint számára legkedvezőbb árajánlatot adót. 
A támogatás összege bruttó 20.902.215,- Ft, a pályázati önrész bruttó 20.902.216,- Ft összegben a 126/2021. 
(III.4.) számú polgármesteri határozat alapján Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 
5/2021. (II.19.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a közterületek felújítása költséghelyen 
biztosított. Ezt kiegészíteni szükséges bruttó 1.627.289,- Ft összegben, amelynek pénzügyi forrása szintén a 
Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati rendeletben a 
felhalmozási kiadások között a közterületek felújítása költséghelyen szerepel.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. szeptember 15. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  118/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 444/2021. (V. 27.) számú 
polgármesteri határozatot.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. szeptember 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  119/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású intézmények 2021. évi 
intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keretének felosztásáról szóló 243/2021. (III. 31.) számú 
polgármesteri határozatot a mellékelt táblázat szerinti költségfelosztással.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (módosításra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

2021. évi intézményfelújítási, tervszer ű és időszerű karbantartási feladatterv 

Tervezett feladatok intézményenként (bruttó E Ft)  

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

főbejárat előtti rész járólapburkolat teljes csere 19 m2 
konyha padló kőporcelán járólap csere, aljzatbeton felbontás és aljzatbetonozás 1 609 

Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai u. 9.)   
tűzvédelmi felülvizsgálati jkv-ben szereplő hiányosságok javítása 775     

iroda, gyermek és felnőtt öltözőkben lambéria bontás falszárító vakolat készítés apácarács 
felszerelése, festés 1 240 

Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmart y tér 1.)   
árnyékolás a csoportszobák D-i homlokzati ablakain (10 db ablakra spaletta) 2 062 

Hatvani  Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi B. út 44.)   
villamos mérőhely szabványosítása 2350 

Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor K u. 13.)   

tűzvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok javítása 552 
gyermeköltöző (süni) kb.10 m2 linóleum cseréje járólapozása 

süni csoportban 3 db új radiátor beszerzése 
749 

Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós A. u. 3 .)   

elektromos főelosztó szerelés tervezése, engedélyezése és kivitelezése, érintésvédelmi 
felülvizsgálat elvégzése 2 540 

Hatvani Csicserg ő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.)   
sárgarigó csoportszoba laminált padlóval való burkolása 44 m2 724 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat   
Intézményi székhely ( Hatvan, Radnóti tér 2/A A épüle t)   

recepciós asztalnál járólap burkolat javítás 2 m2 25 
Hajós Alfréd úti Bölcs őde (3000 Hatvan, Hajós A. út 1.)   

13/2020. számú tűzvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok javítása 443 
Mohács úti Bölcs őde (3000 Hatvan, Mohács u. 3.)   



érintésvédelmi és tűzvédelmi jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok javítása, kézi 
szerszámok érintésvédelmi felülvizsgálata 615 

gyermek öltözőnél utólagos vegyi falszigetelés, 9 fm , vakolat javítás 965 
Anyatejgy űjtő Állomás (3000 Hatvan, Bástya utca 10.)   

kémény és használati melegvíz tartály cseréje, csőhálózat módosítása 1 036 

Hatvany Lajos Közérdek ű Muzelális Gy űjtemény múzeumi raktár (3000 Hatvan, Balassi 
Bálint út 25.)   

elektromos szerelés tervezése, engedélyezése és kivitelezése, érintésvédelmi felülvizsgálat 
elvégzése 2 800 

Előirányzott felhasználás összesen: 18 485 
tartalékkeret 1 515 

Költséghelyen rendelkezésre álló összesen: 20 000 
 

Határozat száma:  120/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Anyatejgyűjtő Állomás (3000 Hatvan, Bástya utca 10.) 
kéményének és használati melegvíz tartályának cseréjével a SZETT Szentendrei Energetikai és Tüzeléstechnikai 
Kft.-t (telephely: 2000 Szentendre, Kálvária tér 5.) bízza meg bruttó 1.035.050,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2021. évi intézményfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  121/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város elektronikus térfigyelő rendszerének 
üzemeltetésére, a hálózati hozzáférés biztosítására és a rendszer karbantartására a PnV Solution Bt.-vel 
(székhelye: 2142 Nagytarcsa, Árpád fejedelem utca 18.) megkötött keretszerződést módosítja oly módon, hogy a 
keretszerződésben a garanciális időn túli eszközök javítására elkülönített 3.000.000,- Ft keretösszeg további 
bruttó 459.000,- Ft-tal megemelésre kerüljön. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési feladatok között szereplő „Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások” 
költséghelyen biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. szeptember 17. (szerződésmódosításra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  122/2021. (IX. 2.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Papi Clean Kft.-vel (székhely: 2151 Fót, Nyírfa u. 15.) a 
Hatvan város közigazgatási területén lévő zárt csapadékvíz elvezető csatornák gépi tisztítási munkáira 
vonatkozóan megkötött vállalkozási keretszerződést módosítja olyan módon, hogy a szerződésben szereplő bruttó 
2.000.000,- Ft keretösszeg megemelésre kerül bruttó 3.000.000,- Ft-ra. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. szeptember 20. (szerződés módosítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  123/2021. (IX. 2.) sz. zü. képvise lő-testületi határozat  

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

 
Határozat száma:  124/2021. (IX. 2.) sz. zü. képvise lő-testületi határozat  

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

 
Határozat száma:  125/2021. (IX. 2.) sz. zü. képvise lő-testületi határozat  

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



 
Határozat száma:  126/2021. (IX. 2.) sz. zü. képvise lő-testületi határozat  

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

 
Határozat száma:  127/2021. (IX. 2.) sz. zü. képvise lő-testületi határozat  

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

Határozat száma:  128/2021. (IX. 2.) sz. zü. képvise lő-testületi határozat  
 

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

* * * 
 

K I V O N A T  
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 2021. szeptember 2-án 

 megtartott ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 

Napirendi pont címe:  
Tájékoztató a Hatvan városában működő általános- és középiskolák 2020/2021. tanévben végzett 
tevékenységéről és a 2021/2021. tanév kiemelkedő tanulmányi- és sporteredményeiről 

Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan városában működő általános- és középiskolák 2020/2021. tanévben végzett 
tevékenységéről és a 2021/2021. tanév kiemelkedő tanulmányi- és sporteredményeiről szóló tájékoztatót 
és azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


