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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
35/2021. (XI. 26.) 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. §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„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 7.700.731 e Ft-ban 
b) kiadási főösszegét 9.829.925 e Ft-ban 
állapítja meg. 

(2) A 2021. évi működési költségvetés egyenlege -111.925 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli 
bevételből (pénzmaradványból: 111.925 e Ft) biztosítja az önkormányzat. 

(3) A 2021. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -2.017.269 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli 
bevételekből (pénzmaradványból: 2.017.269 e Ft) biztosítja az önkormányzat.” 

2. § 

A Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 3. § (2) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeget - bevételi forrásonként - a 
következők szerint állapítja meg: 
a) Intézményi működési bevételek 373.253 e Ft 
b) Helyi adóbevételek 5.131.873 e Ft 
c) Átengedett központi adók 0 e Ft 
d) Bírságok, pótlékok 5.000 e Ft 
e) Állami támogatás 1.545.158 e Ft 
f) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 238.558 e Ft 
g) Támogatásértékű bevételek: 

ga) működési célú támogatásértékű bevételek 134.526 e Ft 
gb) felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 238.623 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 1.848.904 e Ft 
jb) intézményi pénzmaradvány 44.482 e Ft 
jc) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány 57.010 e Ft 
jd) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 178.798 e Ft 

k) Felhalmozási kölcsön felvétele 0 e Ft.” 

3. § 

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

„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 1.583.668 e Ft 
ab) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 755.617 e Ft 



ac) önkormányzati működési kiadások 3.994.840 e Ft 
b) Önkormányzati felhalmozási kiadások: 

ba) beruházások 1.148.895 e Ft 
bb) felújítások 457.574 e Ft 
bc) felhalmozásra átadott pénzeszköz 559.215 e Ft 
bd) kölcsönök 600 e Ft 

c) Intézményi felhalmozási kiadások: 
ca) beruházások 41.802 e Ft 
cb) felújítások 0 e Ft 

d) Tartalékok: 
da) elkülönített tartalék az adósságszolgálat biztosítására 1.000 e Ft 
db) általános tartalék 954.377 e Ft 
dc) elkülönített számlán lévő tartalék: Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Fejlesztési alap 232.720 e Ft 
dd) Közösségi Költségvetési Alap 12.333 e Ft 

e) Hitelek törlesztése 87.284 e Ft.” 

4. § 

(1) A Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklete helyébe az 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 12. 
melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

5. § 

Ez a rendelet 2021. november 27-én lép hatályba. 
 
Hatvan, 2021. november 25. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
(A 35/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
36/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 

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

1. § 

A Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet a következő 5/C. §-sal egészül ki: 

„5/C. § 

(1) A rendeletben meghatározott feltételekkel a Kártya és a hozzá tartozó behajtási engedély és parkolási 
engedély a www.hatvankartya.hu internetes felületen is igényelhető, továbbá az adatváltozás elektronikus úton 
bejelenthető, mely teljes körű elektronikus ügyintézést jelent. 



(2) Az (1) bekezdés szerinti ügyintézéshez előregisztráció szükséges, majd annak jóváhagyását – a „várakozó” 
státusz „aktív” státuszra történő átállítását követően – a Kártya, a parkolási- és a behajtási engedély 
megigényelhető, azok ellenértéke bankkártyával kiegyenlíthető. A tranzakció végén az igénylő számlát kap az 
általa megadott elektronikus levelezési címére. 

(3) A (2) bekezdés szerinti ügyintézést követően megtörténik a kérelem tárgyának ellenőrzése. Amennyiben 
megállapítást nyer, hogy a kérelmező valótlan adatokat közölt – mely által jogosulatlanul kívánt Kártyához vagy a 
hozzá tartozó engedélyekhez jutni – úgy kérelme elutasításra kerül, melyet a rendszer regisztrál. Ez esetben a 
kérelmező az elutasítás napjától számított egy évig nem jogosult Kártyára és az általa biztosított kedvezmények 
igénybevételére. A befizetett összeg – 1500 Ft kezelési költség levonását követően – visszautalásra kerül, 
amennyiben az igénylő azt kéri és kérelmében megjelöli a számlavezető pénzintézeténél vezetett bankszámla 
számát. E rendelkezések érvényesek abban az esetben is, amennyiben a kérelmező nem új kérelmezőként 
regisztrált és már rendelkezett Kártyával, továbbá az ügyintézés során megállapításra kerül, hogy az internetes 
felületen hamis adatokat közölt. Ez esetben a 7. § (1) bekezdés alapján a Kártyára való jogosultsága megszűnik 
és a kérelmező egy évig nem kaphat új jogosultságot vagy kedvezményt. 

(4) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a kérelmező Hatvan Város 
Önkormányzata felé lejárt határidejű adótartozással rendelkezik, úgy kérelme a rendszerben 8 napig 
felfüggesztésre kerül. Amennyiben adótartozását a kérelmező ezen időtartam alatt befizeti, és ennek megtörténtét 
az 5. § (5) bekezdésében meghatározott helyeken vagy hivatali kapun keresztül elektronikus módon igazolja, úgy 
a beérkezett kérelem teljesíthető. Amennyiben 8 napon belül nem történik meg az adótartozás befizetése, vagy 
ennek igazolása, úgy a (3) bekezdés rendelkezései az irányadók. 

(5) A 4. § (4) bekezdése szerinti szociális kártya intézése az internetes felületen nem lehetséges, a szociális 
kártya az 5. § (5) bekezdésében meghatározott módon igényelhető.” 

2. § 

A Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdésében a „(3) bekezdésben” 
szövegrész helyébe a „(2) bekezdésben” szöveg lép. 

3. § 

Hatályát veszti a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése. 

4. § 

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba. 
 
Hatvan, 2021. november 25. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester  

 



 
HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2021. NOVEMBER 25-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  
 

Határozat száma:  248/2021. (XI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. november 25-i ülésének napirendjét a következők szerint 
állapította meg: 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a „Hatvani Multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnok” megépítésének 
előrehaladásáról és a tulajdonjogi-használati viszonyok rendezését célzó egyeztetések további 
eredményéről 

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

3. Beszámoló az önkormányzat 2021. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
4. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 
5. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. intézményi közétkeztetési rezsiköltségének megállapításáról 
6. Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal a közterület karbantartási 

tevékenység ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 
7. Előterjesztés az 5. számú fogorvosi körzet helyettesítés útján történő egészségügyi feladat ellátásának 

megszervezéséről és a helyettesítési szerződés utólagos jóváhagyásáról, új szerződés megkötéséről 
8. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású költségvetési szerveknél az Állami Számvevőszék által 

végzett ellenőrzések megállapításai alapján készült intézkedési tervek jóváhagyásáról 
9. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású intézmények vezetői részére megállapított illetmények 

emeléséről 
10. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszodában történő intézményi úszásoktatás 2022. évi 

költségeinek finanszírozásáról 
11. Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
12. Előterjesztés a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítás biztosítása tárgyában 

induló pályázati eljárás dokumentációjáról 
13. Előterjesztés bölcsőde létesítéshez szükséges ingatlanokkal kapcsolatos döntésekről 
14. Előterjesztés a „Bölcsődei fejlesztési program” tárgyú pályázati felhívásra benyújtandó pályázatról 
15. Előterjesztés „a Balassi B. úti járda felújítási munkálatokhoz” kapcsolódó döntésről 
16. Előterjesztés a hatvani István király utca önkormányzati tulajdonú útszakaszának kivitelezésére megkötött 

szerződés módosításáról 
17. Előterjesztés az „Újhatvani orvosi rendelők felújítása” című támogatási kérelemhez kapcsolódó döntésről 
18. Előterjesztés a „Közösségi programokat szolgáló eszközök beszerzése” című támogatási kérelemhez 

kapcsolódó döntésekről 
19. Tájékoztató a 2020-2021. évi pályázatokról 
20. Előterjesztés a közvilágítás aktív elemeinek, valamint a díszvilágítás karbantartásáról 
21. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatás ellátásával kapcsolatos beruházásokról 
22. Előterjesztés a hatvani 5. sz. vízgyűjtő terület zárt csapadékvíz-elvezető hálózatának állapotrögzítő 

tervének elkészítéséről 
23. Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséről, karbantartásáról, valamint a garanciális időn 

túli eszközök javításához szükséges anyagköltség elszámolási módjáról 
24. Előterjesztés térfigyelő kamerarendszer garanciális időn túli javítási keretének megnöveléséről 
25. Előterjesztés a Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatti ingatlanon a nemzetiségi önkormányzat részére iroda 

kialakításáról és közterület-felügyeleti irodák felújításáról 
26. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel 

kapcsolatos döntésekről 
27. Tájékoztató a 2021/2022. évi téli síkosságmentesítési feladatok ellátásának előkészítéséről 
28. Tájékoztató a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2021. 

november 19-én megtartott társulási ülésén elfogadott döntésekről  
29. Előterjesztés a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos 

döntésekről 
30. Előterjesztés a lakossági veszélyeshulladék-gyűjtési akciónap lebonyolítására vonatkozó vállalkozási 

keretszerződés módosításáról 
Előterjeszt ő, előadó az 1-30. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 

31. Egyebek 
ZÁRT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés néhai Gáspár István köztemetés költségének visszafizetésre kötelezés tárgyában 
Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 

 
 
 



Határozat száma:  249/2021. (XI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 232., 233., 234. (VII. 23.) számú 2020. évi; valamint az 5., 6., 
7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. (VI. 24.), 29., 30., 31., 32., 33., 34., 
35., 36., 37., 38., 42., 44., 45., 46., 48., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57. (VII. 16.), 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 
70., 71., 72., 73., 74., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 94., 102., 103., 104., 105., 
106., 107., 110., 111., 119., 120., 126., 127. (IX. 2.), 131., 134., 135., 138., 139. (IX. 17.), 166. (X. 1.) számú 2021. 
évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja.” 

 
Határozat száma:  250/2021. (XI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület 
(nyilvántartási száma: Egri Törvényszék 1388, székhelye: 3000 Hatvan, Nagy Lajos király útja 9.) által 2021. 
november 11. napján a hatvani 5331/40 hrsz.-ú ingatlanon létesült sport- és rendezvénycsarnok tulajdonjogának 
és az ezzel összefüggő járulékos kérdések rendezése tárgyban megküldött, a határozat mellékletét képező 
megállapodás tervezetét nem fogadja el. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a 2018. december 14. napján kelt 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodás rendelkezéseinek megfelelő 
megállapodás létrehozása és aláírása érdekében a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel további 
egyeztető tárgyalásokat folytasson.” 
 
H a t á r i d ő  : folyamatos 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 250/2021. (XI. 25.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  251/2021. (XI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2021. I-III. negyedévi 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:  252/2021. (XI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 2022. évi belső ellenőrzési 
tervet jóváhagyja. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a terv folyamatos teljesítését kísérje figyelemmel.” 
 
H a t á r i d ő  : folyamatos 
F e l e l ő s  : Hatvan város jegyzője 

 
(A 252/2021. (XI. 25.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  253/2021. (XI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közétkeztetés Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Géza 
fejedelem utca 2.) intézményi közétkeztetési rezsiköltségét 2021. december 1. napjától 100%-ban állapítja meg. A 
pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében az egyéb szakfeladatok között az 
„Általános iskolai és kollégiumi étkeztetés” költséghelyen rendelkezésre áll, továbbá a 2022. évi költségvetésbe 
betervezésre kerül.” 
 
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:  254/2021. (XI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Szepes 
Béla u. 2.) a közterület karbantartási tevékenység ellátására vonatkozóan megkötött közszolgáltatási szerződést 
módosítja és a határozat melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt tartalommal elfogadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. december 15. (az egységes szerkezetbe foglalt szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



Közterület karbantartási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 
(1. módosítást követő egységes szerkezetbe foglalt szerződés) 

 
amely létrejött egyrészről: 
Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH statisztikai számjel: 15729394-8411-
321-10; adószáma: 15729394-2-10; bankszámlaszáma: K&H Bank Nyrt. 10403538-49575051-56561001; képviseli: 
Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester) mint megrendelő (továbbiakban: megrendelő), 
 
másrészről: 
Hatvani Szolgáltató Kft. (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.; cégjegyzékszáma: 10-09-037769; adószáma: 
27132377-2-10; képviseli: Török Éva ügyvezető) mint közszolgáltató (továbbiakban: közszolgáltató) 
 
(továbbiakban együtt: Felek) között alulírott napon és helyen a következő feltételek szerint: 
 

I. A szerződés tárgya 
 
1 Felek rögzítik, hogy megrendelő tulajdonában és fenntartásában állnak a jelen szerződés 1./ számú 

függelékében felsorolt zöldfelületű közterületek és intézményi zöldfelületű területek, 2/a. számú függelékében 
felsorolt közutak, valamint 2/b. számú függelékében felsorolt járdák, valamint a 3000 Hatvan, Kossuth tér 3. 
szám alatt található BK31001ARTRELIC Automatikus működtetésű köztéri illemhely, továbbá az óhatvani 
fitnesz park közelében lévő hatvani 2685/2 hrsz.-ú ingatlanon található könnyűszerkezetes nyilvános 
illemhely (a továbbiakban együtt: közterületek), melyek jelen közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 
tárgyát képezik. 

 
2 Felek megállapodnak abban, hogy közszolgáltató a közterületek karbantartását a mindenkor hatályos 

jogszabályok, így különösen a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 
17/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet), valamint Hatvan Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének döntései alapján köteles végezni. 

 
3. A közterületek karbantartása a következő feladatokat foglalja magában: 
 

a) zöldfelületű közterületek és intézményi zöldfelületű területek karbantartása, azzal, hogy a telepítendő 
növényeket közvetlenül a megrendelő szerzi be, 

b) nem zöldfelületű közterületek karbantartása; 
c) önkormányzati tulajdonú utak, járdák, közterületek karbantartási feladatai; 
d) a megrendelő felé történő beszámolás; 
e) Hatvan város közigazgatási területén az önkormányzati tulajdonú, illetve a Városkép szempontjából 

meghatározó egyéb közforgalmú területek, illetve rendezvények helyszíneinek tisztán tartása, 
zöldterület kezelése, virágosítása, nem zöldfelületű területek karbantartása, 

f) 3000 Hatvan, Kossuth tér 3. szám alatt található köztéri illemhely üzemeltetése és karbantartása, 
g)  az óhatvani fitnesz park közelében lévő hatvani 2685/2 hrsz.-ú ingatlanon található 

könnyűszerkezetes nyilvános illemhely üzemeltetése és karbantartása. 
 
4. A közszolgáltató a társasházak, lakótelepek környékének tisztán tartására, gondozására a 17/2016 (VII.1.) 

önkormányzati rendelet szabályait köteles alkalmazni. 
 

II. Az üzemeltetési feladat tartalma 
 

1. Közszolgáltató a zöldfelületű közterületek és intézményi zöldfelületű (jelen szerződés 1. számú függelékében 
felsorolt) területek karbantartása körében – a „jó gazda” gondossági követelményrendszer alapul vételével – 
köteles: 

 a) az alábbi növényápolási munkákat elvégezni: 
aa) a jelen szerződés 3. számú függelékben felsorolt virágágyások gondozása, 
ab) cserjék gondozása (a gondozandó cserjeállomány az adott éves üzleti tervben kerül 

meghatározásra), 
ac) fák gondozása (új telepítésű fák gondozása a telepítést követő három évig, a három évnél 

idősebb fák gondozása, fakivágás, kivágott fák eltávolítása és értékesítése; a gondozandó 
faállomány az adott éves üzleti tervben kerül meghatározásra), 

ad) fűvel borított területek gondozása; 
b) növényvédelmi munkákat végezni növényvédelmi terv alapján, melyet a közszolgáltató köteles 

elkészíteni; 
c) az intézményi zöldfelületű területeket az időjárás függvényében szükséges módon karbantartani; 
d) a jelen szerződés 4. számú függelékben felsorolt különösen kiemelt területeket megfelelően gondozni; 



e) a jelen szerződés 3. számú függelékben felsorolt virágágyásokat, valamint az intézmények területén 
kihelyezett virágtartókat virágokkal beültetni; 

f) javaslatot tenni a megrendelő felé növénytelepítésekre, az ehhez kapcsolódó egyeztetéseket elvégezni, 
továbbá a jóváhagyott növénytelepítéseket kivitelezni; 

g) az a)-f) pontok szerinti munkákból keletkező hulladék elhelyezéséről gondoskodni; 
h) az üzleti tervben nem szereplő, de jelen pont szerinti kötelezettségekkel összefüggő, előre nem 

tervezhető feladatokat elvégezni a megrendelővel kötött külön megállapodás alapján; 
i) az a)-f) pontok szerinti munkákat a jelen szerződés 5. függeléke szerint elvégezni; 
j) parlagfűírtási munkákat a jelen szerződés 10. számú függelékében foglalt területeken elvégezni; 
k) a jelen közszolgáltatási szerződés 4. sz. függelékében feltüntetett területeket hetente helyszíni bejárás 

keretében köteles ellenőrizni, 
 
2. Közszolgáltató a (jelen szerződés 2/a. és 2/b. számú függelékében felsorolt) nem zöldfelületű közterületek 

karbantartása körében köteles: 
a) a nem zöldfelületű közterületeket tisztán tartani az alábbiak szerint: 

aa) az úttest burkolatát tisztán tartani (belterületi gyűjtő utakon, kiszolgáló és lakó utakon, 
külterületi kiemelt szegélyes közutakon a szegély melletti szennyeződéseket évente legalább 
két alkalommal eltávolítani; nyílt árkos vízelvezetésű szakaszokon az útburkolatok nagyobb 
mértékű szennyeződéseit eltávolítani), 

ab) járdákat, gyalogutakat, kerékpárutakat tisztántartani (ingatlanhoz nem csatlakozó burkolt 
járda, lépcső, lejtő, gyalogút, valamint közcélú zöldterületeken átvezető és ezek körüli 
burkolt gyalogút, sétány tisztántartása), 

ac) úttartozékok szükség esetén történő tisztántartása (közúti jelzőtáblák, vezetőoszlopok, 
vezetőkorlátok és egyéb úttartozékok tisztítása ) 

b) a keletkező hulladékot összegyűjteni és elhelyezéséről gondoskodni; 
c) jelen szerződés 6. számú függelékében felsorolt hulladékgyűjtő edényzeteket rendszeresen üríteni; 
d) a köztéri berendezéseket (padok, hulladékgyűjtő edényzetek, stb.) köteles karbantartani, 

rendeltetésszerű használatukat biztosítani, illetve az elhasználódott, megrongálódott berendezések 
cseréjéről köteles gondoskodni, 

e) a jelen szerződés 7. számú függelékében  felsorolt szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetét 
tisztántartani; 

f) hó- és síkosságmentesítés a közszolgáltatóra vonatkozó közszolgáltató által elkészített 
síkosságmentesítési terv szerint, melyet közszolgáltató tájékoztatásul a tárgyév október 31.napjáig 
megküld a megrendelőnek, 

g) a jelen szerződés 8. számú függelékében  felsorolt buszváró pavilonokat tisztántartani; 
h) az a)-g) pontok szerinti munkákból keletkező hulladék elhelyezéséről gondoskodni; 
i) a közterületek fellobogózása a vonatkozó helyi önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően; 
j) összefüggő, előre nem tervezhető feladatokat elvégezni a megrendelővel kötött külön megállapodás 

alapján; 
k) 3000 Hatvan, Kossuth tér 3 szám alatti ingatlanon található BK31001ARTRELIC Automatikus 

működtetésű köztéri illemhelyet a műszaki leírásoknak és útmutatóknak megfelelően karbantartani és 
tisztán tartani; 

l) az óhatvani fitnesz park közelében lévő hatvani 2685/2 hrsz.-ú ingatlanon található 
könnyűszerkezetes nyilvános illemhelyet karbantartani és tisztán tartani; és 

m) Öntöző hálózatok, közterületi és játszótéri ivókutak, közterületi fúrt kutak és szivattyúk, szökőkút és 
mesterséges tó (Meszlényi híd alatt) karbantartási, üzemeltetési feladatainak ellátása. 

 
III. Pénzügyi rendelkezések 

 
1. A felek közötti pénzügyi elszámolásra a külön okiratba foglalt közszolgáltatási keretszerződés, illetve 

támogatási szerződés rendelkezései az irányadók. 
 
2. A közszolgáltató által egyedi megrendelés alapján ellátott feladatok vonatkozásán az elszámolás az elvégezett 

tevékenység ellenértékének megfizetése eseti számla alapján történik. A számlát a Közszolgáltató az ellátott 
tevékenység után a Megrendelő által történt teljesítési igazolás szerint számlázza ki a Megrendelő részére, aki 
az ellentértéket köteles a számla kiállítását követő 8 naptári napon belül banki átutalás útján közszolgáltató 
részére megfizetni. 

 
IV. Megrendelő kötelezettségei 

 
Megrendelő a jelen szerződés szerinti feladatok ellátásához a jelen szerződés 9. számú függelékében felsorolt vízvételi 
helyek használatát biztosítja közszolgáltató számára. 
 



V. Záró rendelkezések 
 
Jelen szerződést Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 687/2019. (XII. 12.) sz. határozata hagyta jóvá. A 
szerződés a 254/2021. (XI. 25.) sz. képviselő-testületi határozat alapján módosításra került. 
 
Jelen szerződést felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
aláírják. 
 
Hatvan, 2021. december 1. 
 
   

Hatvan Város Önkormányzata 
(képviseli: Horváth Richárd polgármester) 

mint megrendelő 

 Hatvani Szolgáltató Kft.  
(képviseli: Török Éva ügyvezető) 

mint közszolgáltató 
 

Határozat száma:  255/2021. (XI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 5. számú fogorvosi körzet egészségügyi feladatainak 
helyettesítéssel történő ellátására 2021. november 2. napjától 2021. november 30. napjáig tartó határozott időre a 
DENT-DUO Egészségügyi-, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs.u 4/a., 
cégjegyzékszám: Cg. 10-09-027212, adószáma: 13824651-2-10, képviseli: Dr. Nemes Károly ügyvezető) 
megkötött megbízási szerződést utólagosan elfogadja. 
 
A képviselő-testület az 5. számú fogorvosi körzet működéséhez a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási 
Hivatal Népegészségügyi Osztályához a működési engedély kérelem benyújtását és a hozzá kapcsolódó 
jognyilatkozatok megtételét utólagosan jóváhagyja.  
 
A körzet önkormányzat által történő működtetése során felmerülő kiadásaira (alapellátást szolgáló eszközök 
pótlása, átvétele, informatikai rendszer működtetése, a megbízási szerződések kifizetésére) a képviselő-testület 
1.000.000,- Ft keretösszeget biztosít Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 
19.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék terhére. 
 
A személyi jellegű-, és működési kiadások a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási 
szerződés alapján biztosítottak.” 
 
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:  256/2021. (XI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 5. számú fogorvosi körzet egészségügyi feladatainak 
helyettesítéssel történő ellátására 2021. december 1. napjától határozatlan időre, legfeljebb azonban a praxis 
eladása/átadása esetén a fogorvosi körzet átvételének napjáig dr. Gondos Edit Viktória (lakcím: 3000 Hatvan, Híd 
utca 11., adószám: 56325014-1-30, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: 549609640) fogorvossal a határozat 
mellékletét képező megbízási szerződést megköti.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Megbízási szerződés az 5. számú fogorvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátásáról 

 
Amely létrejött egyrészről Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., KSH azonosító: 
1022309, adószám: 15729394-2-10, képviseli: Horváth Richárd polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: 
Megbízó) 
 
Másrészről a dr. Gondos Edit Viktória  (ln.: dr. Gondos Edit Viktória, szül. hely, idő: Budapest, 1972.10.24. an.: 
Szelepcsényi Edit Veronika lakcím: 3000 Hatvan, Híd utca 11., adószám: 56325014-1-30, egyéni vállalkozói 
nyilvántartási száma: 549609640) (a továbbiakban: Megbízott) együttesen felek (a továbbiakban: felek) között alulírott 
napon és helyen az alábbi feltételek mellett:  
 
1.) Megbízó megbízza a megbízottat, a megbízott pedig elvállalja, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
törvény, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 
(továbbiakban: EüM rendelet) és az ide vonatkozó egyéb jogszabályi előírások figyelembe vételével helyettesítési 
feladatot lát el a hatvani 5. számú fogorvosi körzetben (3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. utca 4/A). 



A megbízott az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 
törvény, az EüM rendelet és az ide vonatkozó egyéb jogszabályi előírások figyelembe vételével a helyettesítés idején 
végez fogorvosi tevékenységet, biztosítja a fogorvosi alapellátásokat, a vegyes körzeti járóbetegellátást, melynek 
keretében ellátja a Hatvanban lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező biztosítottakat, illetve a 
hozzáfordulókat is, ha betegségük miatt azonnali fogászati ellátásra szorulnak. Megbízott a Hatvani Szent István 
Sportiskolai Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 8.) közoktatási intézmény vonatkozásában iskolafogászati 
ellátást biztosít. 
2.) Megbízó vállalja, hogy a hatvani 5. számú fogorvosi körzet működéséhez szükséges engedélyeket (működési 
engedély) megkéri, majd a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap kezelőjével finanszírozási szerződést köt, indokolt esetben 
szerződését megújítja, módosítja.  
 
3.) Megbízott tudomásul veszi, hogy az orvosi feladatellátás során a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat köteles 
vezetni. Felkérésre a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya és a megbízó 
számára az orvosi titoktartást nem sértő információkat szolgáltat.  
 
4.) Megbízott kötelezi magát arra, hogy a városban működő fogorvosokkal, illetve a választott kollegiális szakmai 
vezetővel együttműködik.  
 
5.) Megbízott vállalja, hogy heti 30 órában helyettesítés keretében ellátja a hatvani 5. számú fogorvosi körzet betegeit. 
Rendelési idő: hétfőn 7:00 órától 13:00 óráig, kedden és csütörtökön 13:00 órától 19:00 óráig, páros hét pénteken 7:00 
órától 13:00 óráig. páratlan hét pénteken 13:00 órától 19:00 óráig tart. A fogorvosi ellátás naponta, meghatározott 
rendelési időben, az orvosi rendelőben történik. 
Megbízott az iskolafogászati feladatok ellátását az iskolával egyeztetve végzi szerdai napokon 7:00 óra és 13.00 óra 
között. 
 
Megbízó jogosult a szerződés teljesítését, a rendelési idő betartását a jogszabályi keretek között ellenőrizni. 
 
6.) Megbízó vállalja, hogy helyettesítéséről és a helyettes díjazásáról maga gondoskodik. 
 
7.) Megbízó vállalja, hogy az egészségügyi ellátást segítő asszisztenciát, és a takarítói feladatok ellátásához a személyi 
feltételeket biztosítja. A Megbízott vállalja, hogy az asszisztensi és a takarítói munkakörben foglalkoztatott személyeket 
közvetlenül irányítja, felügyeli tevékenységüket, munkájukról kérés esetén beszámol a munkáltatói jogokat 
gyakorlónak. 
 
8.) Megbízó a tulajdonát képező - ideiglenes -fogorvosi rendelőt (továbbiakban: rendelő), amely természetben 3000 
Hatvan, Bajcsy-Zs. utca 4/a. szám alatt található, megbízott részére díjmentesen biztosítja. A rendelő az alábbi 
helyiségekből áll: közös használatú rendelő, váróhelyiség, személyzeti és beteg wc-k. 
 
9.) A Megbízó a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést köt, mely alapján az ellátottak 
után kifizetett összegből a rendelőt érintő közüzemi díjak összege, az asszisztens és a takarító bér és járulékainak 
összege, az adott hónapban felmerülő egyéb költségek (pl.: sterilizálás költsége, veszélyes hulladék elszállításának 
költsége, egyéb feladatellátáshoz szükséges eszközök megvásárlásának összege, biztosítási díj összege; nyomtatványok, 
egyszer használatos eszközök, kötszerek, gyógyszerek, fertőtlenítőszerek, tisztítószerek megvásárlásának összege) 
levonásra kerülnek. A költségek elszámolása után fennmaradó összeg a helyettesítési feladatok ellátásának megbízási 
díj jogcímén Megbízott OTP Baknál vezetett 11773030-12008249 számú fizetési számlájára átutalásra kerül az 
Egészségbiztosítási Alapkezelő utalását követően számított 15 munkanapon belül.  
A feladatellátáshoz, illetve a rendelő működtetéséhez szükséges Megbízott által beszerzett eszközök, tisztítószerek, 
nyomtatványok, gyógyszerek stb. megvásárlása Hatvan Város Önkormányzata 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. nevére és 
címére szóló számla ellenében számolható el a Megbízó felé. 
 
10.) Megbízó kijelenti, hogy a rendelő épületére vonatkozóan teljes körű vagyonbiztosítást kötött. Megbízó vállalja, 
hogy az asszisztensi feladatok ellátására foglalkoztatott személyre felelősségbiztosítást köt és azokat a megbízási 
jogviszony teljes tartama alatt fenntartja.  
 
11.) Megbízott vállalja, hogy a rendelő, a közös használatú helyiségek, személyzeti WC-k állagmegóvásáról 
gondoskodik, a Megbízó tulajdonát képező vagyontárgyakat rendeltetésszerűen használja, állapotát megóvja. A feladat 
ellátásához szükséges eszközigényét jelzi a Megbízó felé. 
 
12.) Megbízó vállalja továbbá, hogy a fogorvosi rendelő elektromos hálózatának és fűtési rendszerének 
karbantartásáról, felülvizsgálatáról és meghibásodás esetén javításáról maga gondoskodik.  
 
13.) Megbízott a tulajdonos felelősségkörébe tartozó, a lakástörvény 10-11. § és a 13. § (4) bekezdésében meghatározott 
felújítási munkákra vonatkozó igényét a tárgyévet követő évre vonatkozóan a megbízó felé minden év október 31. 



napjáig a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyekkel foglalkozó szervezeti egysége útján írásban bejelentheti. Megbízó a 
következő évi költségvetési rendeletének elfogadását követő 30 napon belül tájékoztatja a megbízottat a felújítási 
munkákkal kapcsolatban.  
 
14.) Megbízott átalakítást, bővítést, értéknövelő beruházást csak a megbízó előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet.  
 
15.) Megbízó vállalja, hogy a helyiségek tisztán tartásáról, rendeltetésszerű használatára való alkalmasságáról 
gondoskodik.  
 
16.) Megbízott tudomásul veszi, hogy a rendelőt rendelési időn kívül gyógyító-megelőző tevékenységre használhatja, 
de bérbe nem adhatja. 
 
17.) A Megbízó a Megbízott által gondoskodik nyomtatványok, egyszer használatos eszközök, kötszerek, gyógyszerek, 
fertőtlenítőszerek, tisztítószerek beszerzéséről. A Megbízott köteles tevékenysége során a higiénés és tisztasági 
rendszabályok betartására.  
  
18.) A jogszabályi és működési feltételek időközbeni változása esetén a szerződő felek 30 napon belül írásban, jelen 
szerződés módosítására, kiegészítésére javaslatot tehetnek. 
 
19.) A szerződés megszűnése esetén a szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymással a megszűnés 
napján leltár szerinti elszámolás mellett jegyzőkönyv felvételével elszámolnak. A megbízott a használatba adott 
berendezéseket, tárgyakat, eszközöket, rendelőt a rendeltetésszerű használatnak megfelelő állapotban visszaszolgáltatja. 
 
20.) Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a szerződését bármely okból megszüntetik, hiánytalanul 
átadja adathordozón az őt követő fogorvosnak a beteg adatait, törzskartonját, illetve az általa vezetett nyilvántartásokat 
a folyamatos betegellátás biztosítása érdekében. 
 
21.) Jelen szerződés 2021. december 1-én lép hatályba és határozatlan időre jön létre azzal, hogy az a praxis 
eladása/átadása esetén a fogorvosi körzet átvételének napjával megszűnik. 
  
Jelen szerződést bármelyik fél jogosult rendes felmondása által megszüntetni 60 napos felmondási idő közbeiktatásával. 
Jelen szerződést bármelyik fél jogosult rendkívüli felmondással megszüntetni, amennyiben jelen szerződésből eredő 
lényeges kötelezettségét a másik fél nem teljesíti, így megbízó tekintetében különösen akkor, amennyiben a megbízott a 
jelen szerződés szerinti tevékenység folytatására való jogosultságát elveszti, illetve jelen szerződésben foglalt bármely 
kötelezettségét felhívás ellenére ismételten megszegi. Jelen szerződést felek közös megegyezéssel írásban bármikor 
megszüntethetik, illetve módosíthatják.  
 
22.) A felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban peren 
kívül rendezik. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés nem vezetne eredményre, úgy a jogvita rendezésére felek 
pertárgyértéktől függően kikötik a Hatvani Járásbíróság vagy az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét és annak a 
szerződés aláírásával alávetik magukat. 
 
23.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az 
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 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 egyezőt, helybenhagyólag aláírják.  
 
Hatvan, 2021. november … 
 

Horváth Richárd polgármester dr. Gondos Edit Viktória 
Hatvan Város Önkormányzata     

megbízó megbízott 
 

Határozat száma:  257/2021. (XI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Állami Számvevőszéknek „Az önkormányzati intézmények 
ellenőrzése – Az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú 
ellenőrzése” című ellenőrzése keretében tett figyelemfelhívására, illetve hiánypótlására az önkormányzat 
fenntartásában működő  



− Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda, 
− Hatvani Csicsergő Óvoda, 
− Hatvani Gesztenyéskert Óvoda, 
− Hatvani Napsugár Óvoda, 
− Hatvani Százszorszép Óvoda, 
− Hatvani Varázskapu Óvoda, 
− Hatvani Vörösmarty Óvoda, 
− Ady Endre Könyvtár, 
− Grassalkovich Művelődési Ház, 
− Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény, valamint  
− Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 

vezetője által elkészített intézkedési terveket jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
Határozat száma:  258/2021. (XI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai 
utca 9.) vezetőjének, Varsányi Mónikának az illetményét 2022. január 1. napjától a magasabb vezetői feladatainak 
ellátásáig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 
rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 

- garantált illetménye:  411.075,- Ft 
- garantált illetménye összesen: 411.075,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (60 %): (2021.07.01 – 2026.07.01.) 109.620,- Ft 
- ágazati szakmai pótlék 41.108,- Ft 
- kereset-kiegészítés Nkt. 65. § (2021.07.01 – 2026.07.01.) 10.000,- Ft 
- mindösszesen:  571.803,- Ft” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
Határozat száma:  259/2021. (XI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor 
Kálmán út 13.) vezetőjének, Takóné Kovács Juditnak az illetményét 2022. január 1. napjától a magasabb vezetői 
feladatainak ellátásáig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 
(VIII. 30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 

- garantált illetménye:  438.480,- Ft 
- garantált illetménye összesen: 438.480,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (60 %): (2021.07.01 – 2026.07.01.) 109.620,- Ft 
- ágazati szakmai pótlék 43.848,- Ft 
- mindösszesen:  591.948,- Ft” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
Határozat száma:  260/2021. (XI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 44.) vezetőjének, Pető Lászlónénak az illetményét 2022. január 1. napjától a magasabb vezetői 
feladatainak ellátásáig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 
(VIII. 30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 

- garantált illetménye:  447.615,- Ft 
- garantált illetménye összesen: 447.615,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (60 %): (2017.08.01 – 2022.07.31.) 109.620,- Ft 
- ágazati szakmai pótlék 44.762,- Ft 
- kereset-kiegészítés Nkt. 65. § (2017.08.01 – 2022.07.31.) 15.000,- Ft 
- mindösszesen:  616.997,- Ft” 

 



H a t á r i d ő  : 2022. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
Határozat száma:  261/2021. (XI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós 
Alfréd utca 3.) vezetőjének, Nagyné Kis Gabriellának az illetményét 2022. január 1. napjától a magasabb vezetői 
feladatainak ellátásáig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 
(VIII. 30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
- garantált illetménye:  420.210,- Ft 
- garantált illetménye összesen: 420.210,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (60 %): (2021.07.01 – 2026.07.01.) 109.620,- Ft 
- ágazati szakmai pótlék  42.021,-Ft 
- kereset-kiegészítés Nkt. 65. § (2021.07.01 – 2026.07.01.) 20.000,- Ft 
- mindösszesen:  591.851,- Ft” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
Határozat száma:  262/2021. (XI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky út 10.) vezetőjének, Bereczkiné Valter Anitának az illetményét 2022. január 1. napjától a 
magasabb vezetői feladatainak ellátásáig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
- garantált illetménye:  392.805,- Ft 
- garantált illetménye összesen: 392.805,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (80%): (2018.08.01 – 2023. 07. 31.) 146.160,- Ft 
- ágazati szakmai pótlék  39.281,- Ft 
- kereset-kiegészítés Nkt. 65. § (2017.08.01 – 2023. 07.31.) 25.000,- Ft 
- mindösszesen:  603.246,- Ft” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
Határozat száma:  263/2021. (XI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Markovits Kálmán Városi Uszoda kizárólagos 

tulajdonosa egyetért azzal, hogy a Markovits Kálmán Városi Uszodát a 2022. évben a hatvani önkormányzati 
fenntartású óvodák, a Hatvani Tankerületi Központ által fenntartott általános iskolák, az Újhatvani Római 
Katolikus Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 4.), valamint a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, 
Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést - Oktatást Végző Iskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Ratkó J. u. 10.) igénybe vegyék intézményi 
úszásoktatás céljából. 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. január 1-től 2022. december 31-ig biztosítja az 
intézményi úszásoktatás pénzügyi fedezetét a határozat melléklete szerint mindösszesen bruttó 21.142.643.- 
Ft összegben. Az óvodákra eső bruttó 3.500.438.- Ft, valamint az általános iskolákra eső bruttó 17.642.205.- 
Ft az önkormányzat 2022. évi költségvetésébe beépítésre kerül.” 

 
H a t á r i d ő  : 1.) 2022. december 31. (az uszodahasználati szerződések aktualizálására) 
  2.) 2022. február 15. 
F e l e l ő s  : 1.) a köznevelési intézmények vezetői 
  2.) Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 263/2021. (XI. 25.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  264/2021. (XI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású újhatvani óvodák, a Hatvani 
Tankerületi Központ által fenntartott Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola (székhelye: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zs. út 8.), valamint az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 4.) 
részére 2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig biztosítja a beérkezett árajánlatok közül, az összességében 



legkedvezőbb ár kiválasztásával számított úszásoktatáshoz szükséges utazási költségek pénzügyi fedezetét, a 
határozat melléklete szerint mindösszesen bruttó 2.730.500.- Ft értékben, amelyből az önkormányzati fenntartású 
óvodák költségvetésébe beépítésre kerül bruttó 793.750. -Ft, a Hatvani Szent István Általános Iskolára eső bruttó 
1.111.250.- Ft az önkormányzat költségvetéséből kerül kifizetésre, valamint az Újhatvani Római Katolikus 
Általános Iskola részére átadásra kerül átadott pénzeszközként bruttó 825.500.- Ft a 2022. évi költségvetés 
terhére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. február 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 264/2021. (XI. 25.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  265/2021. (XI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Kártyához kapcsolódó online rendszer elkészítésére és 
üzemeltetésére vonatkozóan a Blank Media Kft.-vel (székhely: 2314 Halásztelek, Bethlen Gábor utca 64.) 
megkötött vállalkozási szerződést módosítja oly módon, hogy a vállalkozó a rendszert 2021. december 15. napjáig 
köteles elkészíteni, majd átadni azt az önkormányzat részére tesztelésre, az éles teszt utáni esetleges 
hibajavításokat és optimalizálási feladatokat 15 munkanapon belül elvégezni, továbbá a rendszert legkésőbb 
2022. január 31. napjáig véglegesen elkészíteni. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vállalkozási szerződést módosító okirat 
aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. november 30. (szerződésmódosító okirat aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  266/2021. (XI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi 
XLI. törvény 23. § (4) bekezdése alapján indítandó, a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi 
személyszállítás biztosításáról szóló pályázati eljárás részét képező pályázati dokumentációt. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázati felhívás közzétételére és a pályázati kiíráshoz kapcsolódó 
dokumentumok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. november 30. (pályázati felhívás megjelenésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  267/2021. (XI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete bölcsőde építése céljából a Magyar Állam tulajdonában álló 
hatvani 2600/5 hrsz.-ú, szántó megnevezésű, 1 ha 2332 m2 nagyságú ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése 
érdekében vételi ajánlatot tesz a Nemzeti Földügyi Központ felé az önkormányzat által készíttetett 
értékbecslésben meghatározott 6.368.000,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 8.087.360,- Ft  vételáron.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az ajánlat és a szükséges nyilatkozatok 
megtételére, valamint az adás-vételi szerződés aláírására.    
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.  (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. november 30. (vételi ajánlat megtételére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  268/2021. (XI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete bölcsőde építése céljából a Magyar Állam tulajdonában álló 
hatvani 2600/2 hrsz.-ú, kivett saját használatú út megnevezésű, 527 m2 nagyságú ingatlan önkormányzati 
tulajdonba kerülése érdekében értékbecslést készíttet az ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi jogokat gyakorló 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részéről megjelölt értékbecslővel (ANZSÓ 2001 Kft., illetve City-Form Kft.) legfeljebb 
bruttó 100.000,- Ft költségen. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.  (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. november 30. (értékbecslés megrendelésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
 
 



Határozat száma:  269/2021. (XI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a pénzügyminiszter által kiírt 
„Bölcsődei fejlesztési program” című pályázati felhívásra, amelynek célja az önkormányzati tulajdonú Hatvani 
Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) területén, a hatvani 2599 hrsz.-ú ingatlanon 
elhelyezésre kerülő két csoportszobás, 24 férőhelyes bölcsőde építése. A beruházás összköltsége: bruttó 321 403 
154 Ft. Az elnyerni kívánt pályázati támogatás bruttó 273 192 681 Ft. A támogatási intenzitás 85 %-os. Saját 
forrás mértéke: bruttó 48 210 473 Ft. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, 
dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. december 1. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  270/2021. (XI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pénzügyminiszter által kiírt „Bölcsődei fejlesztési program” 
című pályázati felhívásra benyújtandó pályázat 2022. április végéig történő pozitív elbírálása esetén a 
megvalósulás és finanszírozás időbeni ütemezését az alábbiak szerint valósítja meg: 
 
A 2022. III. negyedévben kiválasztásra kerül a tervező és elkészül a kiviteli terv, majd kiválasztásra kerül a 
közbeszerzési tanácsadó, valamint a műszaki ellenőr. Ezután kiírásra kerülhet a közbeszerzés, amely eljárás 
eredményeként kiválasztásra kerülhet a kivitelező, aki a pályázat során benyújtott előzetes műszaki-építészeti 
tervdokumentáció alapján valósítja meg az építést. 
 
A beruházás 2022. év IV. negyedévében kezdődhet el az alábbi bontásban: 
 

I.  2022. december – 2023 február 
• Munkaterület átadása a kivitelező részére 
• Műszaki ellenőr megkezdi tevékenységét 
• Építés 25%-os készültségi fokban (alapozás, lábazatifalak, talajnedvesség elleni szigetelés, 

főfalak, födémek) 
• Ezen feladatok ellátásának finanszírozása: a beruházás összköltségének 25%-a, azaz 

80 350 789 Ft. 
 

II.    2023. március - április 
• Építés 50%-os készültségi fokban (tetőszerkezet, tetőfedés, bádogosszerkezet, nyílászárók) 
• Ezen feladatok ellátásának finanszírozása: a beruházás összköltségének 25%-a, azaz 

80 350 789 Ft. 
 
 
          III.  2023. június -augusztus 

• Építés 75%-os készültségi fokban (aljzatkészítés, belső felületképzések, burkolatok) 
• Ezen feladatok ellátásának finanszírozása: a beruházás összköltségének 25%-a, azaz 

80 350 789 Ft. 
 

IV.    2023. szeptember-november 
• Építés 100%-os készültségi fokban (gépészeti és villanyszerelési munkák, tereprendezés) 
• Jogszabályi működéshez megfelelő eszközök beszerzése 
• Műszaki átadás-átvétel, az ingatlan átadása az építtető részére 
• Ezen feladatok ellátásának finanszírozása: a beruházás összköltségének 25%-a, azaz 

80 350 787 Ft. 
 
Az építés várható befejezése 2023. november 30.” 

 
H a t á r i d ő  : 2021. december 1. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  271/2021. (XI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pénzügyminiszter által kiírt „Bölcsődei fejlesztési program” 
című pályázati felhívásra benyújtandó pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati munkacsoportot 
választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és 
projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 



A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 
1.) Lestyán Balázs alpolgármester; 
2.) Rátkai Attila főépítész; 
3.) Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
4.) Schmidt Gábor beruházási ügyintéző; 
5.) Rácz Gabriella pályázati ügyintéző.” 

 
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: 272 /2021. (XI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ATLASZ-CONTRACT Kft.-vel (székhely: 5137 Jászkisér, 
Kittemberger utca 11.) megkötött, a „Hatvan, Balassi Bálint úti járda felújítás” tárgyú szerződést a műszaki 
szükségszerűségből felmerülő pótmunkák elvégzéséből adódóan (12 db iker és 2 db szimpla ún. MATÁV 
távközlési akna keret + fedlap beszerzése és beépítése) módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét a szerződést módosító okirat aláírására. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges további bruttó 2.392.578.-Ft összegű pénzügyi forrás Hatvan Város 
Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletben szereplő 
“Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
   
H a t á r i d ő  : 2021. november 30. (a szerződésmódosítás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  273/2021. (XI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani István király utca önkormányzati tulajdonú 
útszakaszán az útpálya és a járda, valamint az útpálya alatti csapadékvíz-elvezető csatorna kivitelezésére a 
Kavicsút Kft.-vel (1046 Budapest, Wolfner utca 6. 1 /103.) megkötött szerződést a műszaki tartalom változása 
miatt módosítja oly módon, hogy a vállalkozói díj bruttó 29.976.826,- Ft-ra módosul. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vállalkozási szerződést módosító okirat 
aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. november 30. (szerződés módosítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  274/2021. (XI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-16-HE1-2019-00003 azonosítószámú, „Újhatvani 
orvosi rendelők felújítása” című pályázat megvalósításához szükséges eszközök beszerzésével a Medi-CAD Kft.-t 
(székhely: 3529 Miskolc, Lázár Vilmos u. 4.) bízza meg bruttó 10.947.711,- Ft vállalkozási díjért, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. Pénzügyi fedezet a pályázati forrásból, a támogatási 
szerződés eszköz beszerzés költségsorán biztosított.” 
   
H a t á r i d ő  : 2021. december 3. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  275/2021. (XI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 48/2021. (VII. 16.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.” 
   
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  276/2021. (XI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00852 azonosítószámú, 
„Közösségi programokat szolgáló eszközök beszerzése” című pályázat megvalósítása során 9 darab zárható szét- 
és összeszerelhető faház elkészítésével és hatvani helyszínre való szállítással a Stabilholz Kft.-t (székhely: 2142 
Nagytarcsa, Jókai utca 60.) bízza meg bruttó 6.323.457,- Ft vállalkozói díjért, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.  
A vállalkozói díjból bruttó 5.000.000,- Ft pályázati támogatásból biztosított, a kiegészítő saját forrás bruttó 
1.323.462,- Ft összegben Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.” 
   
 



H a t á r i d ő  : 2021. november 30. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  277/2021. (XI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00852 azonosítószámú, 
„Közösségi programokat szolgáló eszközök beszerzése” című pályázat megvalósítása során 9 darab faház 
elektromos hálózatának a kialakításával a LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg 
bruttó 752.862,- Ft vállalkozói díjért, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
A pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.” 
   
H a t á r i d ő  : 2021. november 30. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  278/2021. (XI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város közvilágítási aktív elemeinek, valamint a 
díszvilágítás karbantartásával 2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig a LEDVILLSZER Kft.-t (székhelye: 3000 
Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 8.579.422,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt azzal, hogy a megkötésre kerülő szerződésben rögzíteni kell, hogy a nagy értékű eszközök (LED 
driver, LED panel) javításához kapcsolódó anyagköltség elszámolására bruttó 1.460.500,- Ft keretösszeg áll 
rendelkezésre. 
A szükséges bruttó 10.039.922,- Ft összegű pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. december 15. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  279/2021. (XI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvan városában 2022. I. félévben elszámolásra 
kerülő, a bérleti díjból eddig megvalósított, illetve a még tervezett víziközmű felújítási munkákat az alábbiak 
szerint: 
 
1.) Ivóvíz ágazaton tervezett in-house munkák: 
 
Czuczor Gergely u. ivóvízvezeték rekonstrukció: 180 fm D90 KPE, 
 vezeték és 9 db házi bekötés rekonstrukció: nettó 8.900.000,- Ft 
 
Összesen ivóvíz ágazat: nettó 8.900.000,- Ft 
 
2.) Szennyvíz ágazaton végzett és tervezett in-house munkák: 
 
Szennyvíztisztító telep 2 db gépi rács cseréje nettó 18.500.000,- Ft 
(részben megvalósult) 
 
Szennyvíztisztító telepen szivattyúk cseréje nettó 12.500.000,- Ft 
(részben megvalósult) 
 
Kistelek szennyvízbekötés rekonstrukció nettó 850.000,- Ft 
 
Közterületi szennyvíz szivattyúk cseréje nettó 20.500.000,- Ft   
Pázsit utcai lakótelep szennyvíz csatornahálózat diagnosztika, szükség szerint 
engedélyes terv készítés kiváltásra vagy átépítésre nettó 2.200.000,- Ft 
 
Összesen szennyvíz ágazat:  nettó 54.550.000,- Ft 
 
Tervezett in-house munkák 1. + 2. pont nettó összesen: 63.450.000,- Ft 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az ivóvíz/szennyvíz 
ágazati munkákhoz kapcsolódó vállalkozási szerződések megkötésére.” 

 
H a t á r i d ő  : 2021. december 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 



Határozat száma:  280/2021. (XI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ivóvíz és a szennyvíz közmű vonatkozásában a 2021-2035. 
évi gördülő fejlesztési terv beruházási és/vagy felújítás pótlási tervrészének módosítását elfogadja, a tervekben 
foglaltakat a határozat melléklete szerint jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. december 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 280/2021. (XI. 25.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  281/2021. (XI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 138/2019. (II. 21.) számú határozatát.” 
   
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:  282/2021. (XI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad a Heves Megyei Vízmű Zrt. (3300 
Eger, Hadnagy u. 2.) részére a víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése tárgyú pályázatban foglalt 
beruházások megvalósítása érdekében az alábbi műszaki tartalommal: 
1. Hatvan 1. és 3. számú hálózati szivattyúk cseréje, 
2. Hatvan 4/A., 8., 9., 13., 14. számú kutak szivattyú cseréje, 
3. Hatvani vízmű telepen naperőmű park létesítése, 
4. Hatvan-Lőrinci regionális vízmű 1., 2., 3. számú hálózati szivattyúk cseréje, 
5. Hatvan-Lőrinci regionális vízbázis 6., 7., 8., 9., 11. számú kutak szivattyúk cseréje. 
Az 1-5. pontban felsorolt beruházásokhoz az önerőt a Heves Megyei Vízmű Zrt. biztosítja. 
6. Szennyvíztisztító telepen 2 db légfúvó cseréje. 
A 6. pontban foglalt beruházáshoz Hatvan Város Önkormányzata nettó 17.500.000,- Ft önerőt biztosít, melynek 
fedezete a bérleti díj. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy Hatvan Város Önkormányzata nevében a 
Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel megállapodást kössön a pályázattal kapcsolatosan. 
A képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását azzal a kikötéssel adja meg, hogy a vízmű köteles a beruházás 
során a szakmai-, munka- és balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul betartani. 
Hatvan Város Önkormányzata a beruházás során keletkező esetleges károkért felelősséget nem vállal. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. december 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  283/2021. (XI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a MÉLYÉPTERV ENVIRO Kft.-t (székhely: 1185 Budapest, 
Nyíregyháza utca 73.) bízza meg Hatvan város 5. számú vízgyűjtő területének a zárt csapadékvíz-elvezető 
hálózatának a felülvizsgálatával és állapotrögzítő tervének az elkészítésével összesen bruttó 12.700.000,- Ft 
keretösszeg erejéig (állapotrögzítő terv elkészítése: 7.581.900,- Ft, kamerás vizsgálat: 292,1,- Ft/fm, gépi Womás 
tisztítás: 279,4,- Ft/fm, kitermelt iszap elszállítása 5 km-en belül: 30.480,- Ft/5 m3 egységárak figyelembe 
vételével), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Városüzemeltetési, városgazdálkodási 
kiadások” 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:  284/2021. (XI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város elektronikus térfigyelő rendszerének 
üzemeltetésével, a hálózati hozzáférés biztosításával és a rendszer karbantartásával 2022. január 1-jétől 2022. 
december 31-ig a PnV Solution Bt.-t (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Árpád fejedelem utca 18.) bízza meg 
6.120.000,- Ft (alanyi ÁFA-mentes) összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt azzal, 
hogy a megkötésre kerülő szerződésben rögzíteni kell, hogy a garanciális időn túli eszközök javításához 
kapcsolódó anyagköltség elszámolására bruttó 4.000.000,- Ft keretösszeg erejéig lesz lehetőség. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 

 



H a t á r i d ő  : 2021. december 15. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  285/2021. (XI. 25.) 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 bruttó 4.096.500,- Ft (121/2021. (IX. 2.) 
számú és 245/2021. (X. 28.) számú képviselő-testületi határozatok alapján) keretösszeg további bruttó 570.000,- 
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. december 17. (szerződésmódosításra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  286/2021. (XI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatti hivatali hátsó épület egy 
részében 18,8 m2 alapterületű nemzetiségi önkormányzati iroda kialakításával és a szomszédos közterület-
felügyeleti irodákat érintő új nyílás kialakítását, vakolat javítását, fal és mennyezet, valamint homlokzati nyílászáró 
festését, padló burkolat cserét, elektromos hálózat felülvizsgálatát tartalmazó felújítás munkáival a Norma-Bau 
Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 6.978.650.- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „vagyonnyilvántartás és gazdálkodás, 
értékbecslés” 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:  287/2021. (XI. 25.) 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 (megrendelésre) 
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 1 499 

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 114 
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 

csoportszoba ajtó csere 1 db 222 
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: 19 055 
tartalékkeret 945 

Költséghelyen rendelkezésre álló összesen: 20 000 
 

Határozat száma:  288/2021. (XI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Mohács úti Bölcsőde (telephely: Hatvan, Mohács utca 3.) 
csoportszobájának már nem javítható állapotú 105/215 méretű ajtajának cseréjével a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 
3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 222.250.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
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:  289/2021. (XI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 189/2021. (X. 1.) számú képviselő-testületi határozat 
alapján indult, „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi 
közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében nyertes ajánlattevőnek az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 
(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 nettó 52,41.- Ft/kWh + ÁFA, bruttó 66,56.- Ft/kWh ajánlati árat tartalmazó 
ajánlatot. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe 
betervezésre kerül.” 

 
H a t á r i d ő  : 2021. november 30. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  290/2021. (XI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 189/2021. (X. 1.) számú képviselő-testületi határozat 
alapján indult, „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi 
közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében nyertes ajánlattevőnek az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 
(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 nettó 61,13.- Ft/kWh + ÁFA, bruttó 77,64.- Ft/kWh ajánlati árat tartalmazó 
ajánlatot. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe 
betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. november 30. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  291/2021. (XI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a DESIGN Kft.-vel (székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) a 
Hatvan városában a lakossági veszélyeshulladék-gyűjtési akciónap lebonyolítására vonatkozóan megkötött 
vállalkozási keretszerződést módosítja olyan módon, hogy a szerződésben szereplő bruttó 4.700.000,- Ft 
keretösszeg megemelésre kerül bruttó 8.600.000,- Ft-ra. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Környezetvédelmi feladatok, illegális 
hulladéklerakók felszámolása” költséghelyen bruttó 3.900.000,- Ft összeg erejéig rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (szerződés módosítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  292/2021. (XI. 25.) z. ü. sz. képv iselő-testületi határozat  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatósági ügyben hozott döntést.  

 
* * * 

 
K I V O N A T O K  

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 2021. november 25-én 
 megtartott ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
Napirendi pont címe:  

Tájékoztató a 2020-2021. évi pályázatokról 
Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a 2020-2021. évi pályázatokról szóló tájékoztatót és azt az írásbeli előterjesztésnek 
megfelelően tudomásul vette.” 

 
 
Napirendi pont címe:  

Tájékoztató a 2021/2022. évi téli síkosságmentesítési feladatok ellátásának előkészítéséről 
Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a 2021/2022. évi téli síkosságmentesítési feladatok ellátásának előkészítéséről szóló 
tájékoztatót és azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően tudomásul vette.” 

 
 
Napirendi pont címe:  

Tájékoztató a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2021. 
november 19-én megtartott társulási ülésén elfogadott döntésekről 

Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2021. 
november 19-én megtartott társulási ülésén elfogadott döntésekről szóló tájékoztatót és azt az írásbeli 
előterjesztésnek megfelelően tudomásul vette.” 

 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


