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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelete  

Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésér ől 
 
Hatvan város polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 
pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § A rendelet hatálya Hatvan Város Önkormányzatán (a továbbiakban: önkormányzat) és költségvetési 
szervein kívül az önkormányzat illetékességi területén lakó, székhellyel rendelkező, illetőleg vele jog- és 
kötelezettségi viszonyba kerülő magán- és jogi személyekre terjed ki. 
 

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, kölcsön) 
csökkentett bevételi főösszegét 6.316.632 e Ft-ban 

b) kiadási főösszegét 8.485.196 e Ft-ban 
állapítja meg. 
(2) A 2021. évi működési költségvetés egyenlege – 198.485 e Ft, mely a 2020. évi pénzmaradványból kerül 

finanszírozásra. 
(3) A 2021. évi felhalmozási költségvetés egyenlege – 1.970.079 e Ft, mely finanszírozását pénzfogalom 

nélküli bevételekből és a 2020. évi pénzmaradványból 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 291.967 e Ft 
b) Helyi adók 4.033.000 e Ft 
c) Átengedett központi adók 0 e Ft 
d) Bírságok, pótlékok 5.000 e Ft 
e) Önkormányzat költségvetési támogatása 1.389.896 e Ft 
f) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 238.558 e Ft 
g) Támogatásértékű bevételek  
(államháztartáson belülről átvett pénzeszköz)  324.571 e Ft 
h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel 9.500 e Ft 
i) Támogatási kölcsönök visszatérítése 24.140 e Ft 
j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 
ja) önkormányzati pénzmaradvány 1.915.234 e Ft 
jb) intézményi pénzmaradvány 17.522 e Ft 
jc) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány 57.010 e Ft 
jd) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa 178.798 e Ft 
k) Hitelek, kölcsönök 0 e Ft 
(3) A bevételi főösszeg fejezetek, címek, alcímek és kiemelt előirányzatok szerinti megosztását a 3. melléklet 

tartalmazza. 
(4) 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 1.525.376 e Ft 
ab) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 749.036 e Ft 
ac) önkormányzati működési kiadások 3.629.786 e Ft 
b) Felhalmozási kiadások:  
ba) önkormányzati beruházások 
beruházás 1.427.759 e Ft 
felújítás 277.953 e Ft 
felhalmozásra átadott pénzeszköz 401.088 e Ft 
bb) intézményi felhalmozási kiadások: 
beruházások 31.194 e Ft 
felújítások 2.000 e Ft 
felhalmozásra átadott pénzeszköz 0 e Ft 
c) Tartalék 
ca) elkülönített tartalék az adósságszolgálat biztosítására 1.000 e Ft 
cb) általános tartalék 20.000 e Ft  
cc) elkülönített számlán lévő tartalék 

Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap  232.720 e Ft 



cd) Közösségi költségvetés Alap 100.000 e Ft 
d) Hitelek 
törlesztés jégcsarnok 87.284 e Ft  
(5) A létszámkeret (2021. január 1-jén): 

- a költségvetési szervekre: 402,5 fő 
- közfoglalkoztatottakra: 11,0 fő 

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

(7) Felújítási és fejlesztési előirányzatok feladatonkénti felsorolását az 5. melléklet tartalmazza. 
(8) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények létszámadatait a 6. melléklet tartalmazza. 
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek a 7. és 8. melléklet szerint kerülnek 

jóváhagyásra. 
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami 

(államigazgatási) feladatok bontásban a 9. melléklet szemlélteti. 
(11) A költségvetési évet követő három év várható előirányzatait a 10. melléklet szemlélteti. 
(12) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 11. melléklet szemlélteti. 

 
4. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, valamint az önkormányzati 

költségvetési szervek vezetőit a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott 
kiadások teljesítésére. 

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a közép és hosszú lejáratú értékpapír kibocsátást, 
vásárlást, a hitelek, kölcsönök felvételét, az értékpapírok értékesítését kizárólag a képviselő-testület rendelheti el. 
Az éven belüli forgatási célú értékpapír vásárlást, a hiteltörlesztést, a szabad pénzeszközök törvényben 
szabályozott betétként történő elhelyezését és visszavonását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe 
utalja, melynek határidőben történő végrehajtásáról a Gazdálkodási Iroda gondoskodik. 

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az 
adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az adott évi saját bevétel 50 
%-át. Saját bevétel: helyi adók, osztalékok, koncessziós díjak, tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyonértékű 
jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel, részvények, részesedések értékesítése, vállalat 
értékesítéséből, privatizációból származó bevétel, kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. 
 

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési 
szervek költségvetését – rendeletmódosítással – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja. 

(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a döntése szerinti időpontokban, de 
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a 
költségvetési rendeletét. 

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén negyedévente módosítandó a 
költségvetési rendelet, kivéve az I. negyedévet. 

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a rendelet 
módosításával. 
 

6. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv vezetője 
előirányzat-módosítási hatáskörében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételével a kiadási és 
bevételi előirányzatát megemelheti. Saját hatáskörű módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet 30 
napon belül tájékoztatja. 

(2) Saját hatáskörű előirányzat módosítás támogatási többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem a 
következő években nem járhat. A többletbevétel felhalmozási célú felhasználásáról – a felhasználást megelőzően 
– Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságát cél, 
indok megjelöléssel írásban tájékoztatni kell. 

(3) Az előző évi pénzmaradvány a felügyeleti szerv felülvizsgálatát követően előirányzat-módosítás után 
használható fel. 

(4) Az (1)-(3) bekezdéseken kívüli előirányzat-módosítás (létszám, bér, TB, dologi) csak a képviselő-testület 
rendelete alapján történhet. 

(5) A költségvetés végrehajtása során az intézmény az alapító okiratában meghatározott feladatát látja el. 
Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról munkafolyamatai megszervezéséről oly módon 

gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított 
előirányzatok takarékos felhasználását. 

A költségvetési szerv vezetője az évközi létszámmozgásokat a költségvetésben jóváhagyott személyi juttatási 
kereten belül kezelheti. Az illetménytöbblettel járó létszámcseréket egyeztetni köteles a Gazdálkodási Irodával. 

(6) Amennyiben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (1) bekezdése alapján az 
önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának 
mértéke 2 egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 40 millió forintot 
és a tartozását nem tudja 30 napon belül 1 hónap alá szorítani, úgy az önkormányzat a költségvetési szervhez 
önkormányzati biztost bíz meg. 



(7) Az önkormányzati biztos kijelölésével egyidejűleg a polgármester köteles vizsgálatot elrendelni a 
költségvetési szerv vezetője és gazdasági vezetője személyi felelősségének megállapítására a tartozásállomány 
létrejöttével összefüggésben. 

(8) A költségvetési szervnek a 28 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási 
kötelezettsége van az önkormányzat felé. 

(9) A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város jegyzőjét, hogy a költségvetési szervek elemi 
beszámolóinak rendjét  és tartalmát meghatározza, felülvizsgálja. 

(10) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-a alapján Hatvan Város Önkormányzata háromévenkénti 
leltározás elvégzését rendeli el az önkormányzatnál és intézményeinél, mivel az eszközökről és az azok 
állományában történő változásokról folyamatos részletező nyilvántartás készül mennyiségben és értékben. A 
három évenkénti leltározás nem alkalmazható átszervezés, illetve jogutód nélküli végleges megszűnés esetén.  
2019. december 30-án mennyiségi leltárfelvétel készült. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, 
vagyonkezelésbe adott eszközökről az üzemeltetést, kezelést végző szerv által a december 31-i fordulónapra 
vonatkozó évenkénti leltározással elkészített, hitelesített és a megállapodásban meghatározott időpontig 
megküldött leltárt kell összeállítani. 

(11) Hatvan Város Önkormányzata részéről a költségvetési szervek esetében a házipénztárból az alábbi 
készpénzben történő kiadások teljesíthetőek: 

a) kiküldetési költségek, 
b) beszerzések, 
c) reprezentáció, 
d) munkába járás költsége, 
e) segélyek, 
f) előlegek, 
g) ellátmányok, 
h) fizetési előleg, 
i) megbízási díjak, 
j) közfoglalkoztatottak munkabére, 
k) postaköltség, 
l) szolgáltatások, 
m) rendezvényszervezésre kiadások. 
A fenti jogcímeken kívül - kivételesen indokolt esetben - a jegyző adhat írásban engedélyt, készpénz 

elszámolásra történő kiadására. 
 

7. § A polgármester átruházott hatáskörében az alábbi döntéseket hozhatja: 
a) átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között esetenként 20 millió Ft összeghatárig, 
b) rendelkezik a tartalékok felhasználásáról esetenként 5 millió Ft összeghatárig. 

 
8. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése belső kontrollrendszer keretében valósul meg, 

melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetén a jegyző, az 
intézmények esetében az intézményvezető felelős. 

 
9. § Ez a rendelet 2021. február 20-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni. 

 
Hatvan, 2021. február 18. 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
 

(Az 5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 
 
 

Hatvan Városi Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
6/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelete  

Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésér ől szóló 2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Hatvan város polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörben és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 
pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 



„2. § (1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az 
önkormányzat 2020. évi költségvetésének 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett 
bevételi főösszegét 6.267.694 e Ft-ban 

b) kiadási főösszegét 9.576.570 e Ft-ban 
állapítja meg. 
(2) A 2020. évi működési költségvetés egyenlege -217.389 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli 

bevételből (pénzmaradványból: 217.389 e Ft) biztosítja az önkormányzat. 
(3) A 2020. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -3.091.487 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom 

nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 2.076.487 e Ft) és felhalmozási kölcsön felvételével (1.015.000 e Ft) 
biztosítja az önkormányzat.” 
 

2. § (1) A R. 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 337.213 e Ft 
b) Helyi adóbevételek 4.012.127 e Ft 
c) Átengedett központi adók 0 e Ft 
d) Bírságok, pótlékok 5.000 e Ft 
e) Állami támogatás 1.560.172 e Ft 
f)  Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 115.718 e Ft 
g) Támogatásértékű bevételek: 
ga) működési célú támogatásértékű bevételek 139.627 e Ft 
gb) felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 0 e Ft 
h) Államháztartáson kívülről kapott véglegesen átvett pénzeszköz 
ha) működésre átvett 19.549 e Ft 
hb) felhalmozásra átvett 13.200 e Ft 
i) Támogatási kölcsönök visszatérülése 65.088 e Ft 
j) Előző évi pénzmaradvány 
ja) önkormányzati pénzmaradvány 2.047.359 e Ft 
jb) intézményi pénzmaradvány 21.872 e Ft 
jc) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány 45.847 e Ft 
jd) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 178.798 e Ft 
k) Felhalmozási kölcsön felvétele 1.015.000 e Ft 
Önkormányzati bevétel összesen: 9.576.570 e Ft” 

 
(2) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) 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 1.674.307 e Ft 
ab) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 777.730 e Ft 
ac) önkormányzati működési kiadások 3.017.418 e Ft  
b) Felhalmozási kiadások: 
ba) önkormányzati felhalmozási kiadások: 
beruházások 1.355.874 e Ft 
felújítások 872.871 e Ft 
felhalmozásra átadott pénzeszköz 1.221.147 e Ft 
kölcsönök 6.700 e Ft 
bb) intézményi felhalmozási kiadások: 
beruházások 41.700 e Ft 
felújítások 1.707 e Ft 
c) Tartalékok 
ca) elkülönített tartalék az adósságszolgálat biztosítására 1.000 e Ft 
cb) általános tartalék 286.112  e Ft 
cc) elkülönített számlán lévő tartalék: 
Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Fejlesztési alap 232.720 e Ft 
d) Hitelek törlesztése 87.284 e Ft 
Önkormányzati kiadás összesen: 9.576.570 e Ft 

 
3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
(4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
(5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
(6) A R. 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 



 
4. § (1) Ez a rendelet 2021. február 20-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. december 31-től kell 

alkalmazni. 
(2) Ez a rendelet 2021. február 21-én hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2021. február 18. 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 

(A 6/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 
 



HATVAN VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK HATÁROZATAI  
 

Határozat száma:  55/2021. (II. 11.) sz. polgármeste ri határozat  
 

Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva az 
önkormányzati fenntartású Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) 
elnevezésű intézmény igazgatója, Márkus Mariann munkaviszonyát 2021. február 14. napjával közös 
megegyezéssel megszüntetem. 
Felkérem a jegyzőt a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos dokumentumok előkészítésére. 
 
Határidő: 2021. február 14. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  56/2021. (II. 11.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva az 
önkormányzati fenntartású Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) 
elnevezésű intézmény igazgatói feladatainak ellátásával 2021. február 15. napjától 120 nap időtartamra Kökény 
Ferenc igazgatóhelyettest bízom meg. 
A megbízott igazgató bérét a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján az alábbiak szerint 
állapítom meg:  
- Alapbér: 395.000.-Ft 
- Kulturális munkavállalói vezetői pótlék: 45.000.- Ft 
- Kereset összesen: 440.000.-Ft 
  
Határidő: 2021. február 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  57/2021. (II. 11.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Gigászok Sportegyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Zrínyi u. 52.; a továbbiakban: Egyesület) részére tulajdonosi 
nyilatkozatot adok arra vonatkozóan, hogy a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola területén lévő 
Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló hatvani 2601/1 hrsz.-ú földrészlet (természetben 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zs. út 8.) korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnak minősül.  
A tulajdonosi nyilatkozat az Egyesület számára nyújtott támogatás miatt, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által 
kibocsátandó támogatói okirathoz szükséges.  
 
Határidő: 2021. február 10. (nyilatkozat kiadása) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  61/2021. (II. 18.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva az 
önkormányzati tulajdonú Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-
034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 2021. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyom. 
 
Határidő: 2021. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  62/2021. (II. 18.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
Maruzsné Németh Beáta, az önkormányzati tulajdonú Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) ügyvezetője részére a 
határozat mellékletében meghatározottak szerint célprémium feladatokat írok ki. 
 
Határidő: 2021. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
3000 HATVAN, Kossuth tér 2. 
 

Célprémium feladat kiírás 
 
Maruzsné Németh Beáta, a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kf.t (a továbbiakban: GSZ60 Kft) ügyvezető igazgatója 
részére.  

Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva elfogadta a GSZ60 Kft. 2021. évi üzleti tervét.  
 

Az üzleti tervben rögzített célok megvalósításának ösztönzése, így különösen a társaság eredményes működése és a 
stabil likviditási helyzet megőrzése érdekében, az ügyvezető részére az alábbi célprémium feladatokat határozom meg.  

1./  Az üzleti tervben rögzített 1.740 eFt adózás előtti eredmény elérése. 

Kifizethető prémium: a 2021. évi éves alapbér 10%-a. Az eredmény terv alatti teljesítése esetén prémium nem 
fizethető, terv-feletti teljesítésnél arányosításra nem kerül sor.   

Értékelés és kifizetés határideje: A 2021. évi beszámoló jóváhagyásakor. 
 

2./  A lakásüzemeltetési üzletágnál fontos mutató a lakók felé 2021. évben ténylegesen kiszámlázott díjak (a 
tervben 55.065 eFt,) határidőre történő beszedése. Ezen díjbevételekből 2021. december 31-én a könyvelésben 
kimutatott vevőkintlévőség nem lehet magasabb mint a 2021. évben kiszámlázott díjak 6%-a. 

Kifizethető prémium: a 2021. évi éves alapbér 10%-a. Arányosításra alul vagy felül teljesítés esetén nem kerül 
sor. 

A célprémium kifizetésének feltétele, hogy a társaság saját vagyonát megőrizze.  
(A 2021. évi társasági szintű eredmény nem lehet negatív!) 
 

Értékelés és kifizetés határideje: A 2021. évi beszámoló jóváhagyásakor. 

Fenntartom azt a jogot, hogy amennyiben az ügyvezető a 2021. év során munkájában súlyos mulasztást vagy fegyelmi 
vétséget követ el, a prémium feladat teljesítés ellenére is a kifizetést megvonjam vagy csökkentsem.  

Egyebekben az Önkormányzat gazdasági társaságaira vonatkozó javadalmazási szabályzat és a Munka Törvénykönyve 
előírásai az irányadók. 
 
Hatvan, 2021. február 18.  
 
 Horváth Richárd 
 polgármester 

 
Határozat száma:  63/2021. (II. 18.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva az 
önkormányzati tulajdonú Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, 
székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 2021. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyom. 
 
Határidő: 2021. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  64/2021. (II. 18.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
Kodákné Nagy Ágnes, az önkormányzati tulajdonú Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) ügyvezetője részére a határozat 
mellékletében meghatározottak szerint célprémium feladatokat írok ki. 



 
Határidő: 2021. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
3000 HATVAN, Kossuth tér 2. 

 
Célprémium feladat kiírás 

 
Kodákné Nagy Ágnes, a Hatvani Közétkeztetési Kft. (a továbbiakban: Közétkeztetési Kft.) ügyvezető igazgatója 
részére.  
 
Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva elfogadta a Közétkeztetési Kft. 2021. évi üzleti 
tervét.  
 
Az üzleti tervben rögzített célok megvalósításának ösztönzése, így különösen az élelmezési napok számának növelése 
és a társaság eredményes működése, vagyonának gyarapítása érdekében az ügyvezető részére az alábbi célprémium 
feladatokat határozom meg.  
 

1) 2021. évben az élelmezési napok száma érje el a 400.412-es számot. 
Kifizethető prémium: a célszám elérése esetén a 2021. évi éves alapbér 10%-a.  
A tervben rögzített éves szintű élelmezési napok száma - mint cél-szám – korrigálandó a COVID 19 járvánnyal 
összefügésben elrendelt veszélyhelyzet alatti karantén miatt kieső élelmezési napok számával. (módosított 
terv!)   
Terv alatti (vagy módosított terv alatti) teljesítés esetén arányosításra kerül sor, a terv alatti teljesítés esetén 
minden 1 %-os élelmezési nap-szám csökkenésével a kifizethető prémium mértéke 1 %-kal csökken.  
A célprémium kifizetésének feltétele, hogy a társaság saját vagyonát megőrizze. (A 2021. évi társasági szintű 
eredmény nem lehet negatív!) 
 
Értékelés és kifizetés határideje: A 2021. évi beszámoló jóváhagyásakor. 

 
2) Az üzleti tervben rögzített adózás előtti 330 e Ft eredmény elérése. 

 
Kifizethető prémium: az éves alapbér 10%-a. Arányosításra alul vagy felül teljesítés esetén nem kerül sor. 
 
Értékelés határideje: A 2021. évi beszámoló jóváhagyásakor. 
 

Fenntartom azt a jogot, hogy amennyiben az ügyvezető a 2021. év során munkájában súlyos mulasztást vagy fegyelmi 
vétséget követ el, a prémium feladat teljesítése ellenére is a kifizetést megvonjam, vagy csökkentsem.  
 
Egyebekben az Önkormányzat gazdasági társaságaira vonatkozó javadalmazási szabályzat és a Munka Törvénykönyve 
előírásai az irányadók. 
 
Hatvan, 2021. február 18.  
 
 Horváth Richárd 
 polgármester 

 
Határozat száma:  65/2021. (II. 18.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva az 
önkormányzati tulajdonú HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-
032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 2021. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyom. 
 
Határidő: 2021. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
 



Határozat száma:  66/2021. (II. 18.) sz. polgármeste ri határozat  
 

Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva dr. 
Borbás Zsuzsanna, az önkormányzati tulajdonú HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú 
Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) ügyvezetője részére a határozat 
mellékletében meghatározottak szerint célprémium feladatokat írok ki. 
 
Határidő: 2021. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
3000 HATVAN, Kossuth tér 2. 

 
Célprémium feladat kiírás 

 
Dr. Borbás Zsuzsanna, a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: 
Hatvani Média Kft.) ügyvezető igazgatója részére.  
 
Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva elfogadta a Hatvani Média Kft. 2021. évi üzleti 
tervét.  
 
Az üzleti tervben rögzített célok megvalósításának ösztönzése, így különösen a 2021. évi Közszolgáltatási 
Szerződésben rögzítettek megvalósítása, a társaság saját vagyonának megőrzése és a saját (vállalkozói) árbevétel 
növelése érdekében, az ügyvezető részére az alábbi célprémium feladatokat határozom meg. 
 

1) Az üzleti tervben rögzített 50 473 eFt saját (vállalkozói) árbevétel teljesítése. 
 

Kifizethető prémium: a 2021. évi éves alapbér 5%-a.  
Terv alatti teljesítésnél arányosításra nem kerül sor, de igazolhatóan a COVID 19 járvány alatti veszélyhelyzet 
miatt kieső bevétellel (pl. jegybevétel) az éves terv a prémium feladat értékelésénél korrigálandó.    
Terv feletti teljesítésnél a vállalkozói árbevétel minden további 1 %-kal történő túlteljesítése esetén az éves 
alapbér további 1 %-a, de maximum 5 % fizethető. 
A célprémium kifizetésének feltétele, hogy a társaság saját vagyonát megőrizze. 
(A 2021. évi társasági szintű eredmény nem lehet negatív!) 

 
Értékelés és kifizetés határideje: A 2021. évi éves beszámoló jóváhagyásakor. 

 
2) Feladat 2021. évben 600 eFt adózás előtti eredmény elérése.   

Kifizethető prémium: a 2021. évi éves alapbér 10%-a. 
Arányosításra sem terv alatti, sem terv feletti teljesítés esetén nem kerül sor.   

Értékelés és kifizetés határideje: A 2021. évi beszámoló jóváhagyásakor. 
 

A célprémium kifizetésének további feltétele (mindkét feladatpontnál), hogy a 2021. évre az Önkormányzat és a 
Hatvani Média Kft. között létrejött Közszolgáltatási Szerződésben rögzített feladatok maradéktalanul megvalósuljanak.    
 
Fenntartom azt a jogot, hogy amennyiben a Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak a társaság nem megfelelő munkája 
miatt csak részben teljesülnek, vagy az ügyvezető a 2021. év során munkájában súlyos mulasztást vagy fegyelmi 
vétséget követ el, a prémium feladat számszaki teljesítés ellenére is a kifizetést megvonjam, vagy csökkentsem.  
 

Egyebekben az Önkormányzat gazdasági társaságaira vonatkozó javadalmazási szabályzat és a Munka Törvénykönyve 
előírásai az irányadók. 
 
Hatvan, 2021. február 18.  
 
 Horváth Richárd 
 polgármester 

 



 
 

Határozat száma:  67/2021. (II. 18.) sz. polgármeste ri határozat  
 

Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva az 
önkormányzati tulajdonú Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-
034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.)  2021. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyom. 
 
Határidő: 2021. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  68/2021. (II. 18.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
Krémer Dániel, az önkormányzati tulajdonú Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) ügyvezetője részére a határozat mellékletében 
meghatározottak szerint célprémium feladatokat írok ki. 
 
Határidő: 2021. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
3000 HATVAN, Kossuth tér 2. 

Célprémium feladat kiírás 
 
Krémer Dániel, a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető Kft.) ügyvezető igazgatója 
részére.  
 
Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva elfogadta az Üzemeltető Kft. 2021. évi üzleti 
tervét.  
Az üzleti tervben rögzített célok megvalósításának ösztönzése, így különösen a Sport- és Rendezvénycsarnok, mint új 
objektumnak a nyitásra való felkészítése megfelelően megtörténjen; továbbá az üzemeltetésből adódó saját bevételek és 
a gazdálkodás eredménye érje el a tervekben rögzített értékeket. 
Az ügyvezető részére az alábbi célprémium feladatokat határozom meg. 
 

1) A sportcsarnok felkészítése a megnyitásra.  

A Sport- és Rendezvénycsarnok funkciói: a kézilabda sportág igényeinek kiszolgálása, illetve egyéb városi és 
saját szervezésű rendezvényekhez helyszín biztosítása; valamennyi rendezvény kulturált, magas színvonalú 
lebonyolításához a tárgyi, személyi és egyéb feltételek biztosítása. 
Az ügyvezető feladata az új épület műszaki-technikai rendszereinek megismerése, a berendezések biztonságos 
beüzemelése, a csarnok használatára a foglalási rend kialakítása, egyeztetése; a csarnok népszerűsítése és 
üzemeltetésének zökkenőmentes beindítása.  
A feladat sikeres megvalósítása esetén az Önkormányzat vezetésének javaslata alapján kifizethető prémium: az 
éves alapbér maximum 10%-a.   
 
A célprémium kifizetésének feltétele, hogy a társaság saját vagyonát megőrizze.  
(A 2021. évi társasági szintű eredmény nem lehet negatív!) 
 
Értékelés határideje: A 2021. évi beszámoló jóváhagyásakor. 

 
2)  A 2021. évben a realizált társasági szintű adózás előtti eredmény érje el a tervben rögzített 750 eFt-t.   

Kifizethető prémium: a tervszám elérése esetén a 2021. évi éves alapbér 10 %-a. Terv alatti teljesítés esetén 
prémium nem fizethető, terv feletti teljesítés esetén arányosításra nem kerül sor. 
 
Értékelés és kifizetés határideje: A 2021. évi beszámoló jóváhagyásakor. 
 



Fenntartom azt a jogot, hogy amennyiben az ügyvezető a 2021. év során munkájában súlyos mulasztást vagy fegyelmi 
vétséget követ el, a prémium feladat teljesítés ellenére is a kifizetést megvonjam vagy csökkentsem.  
 
Egyebekben az Önkormányzat gazdasági társaságaira vonatkozó javadalmazási szabályzat és a Munka Törvénykönyve 
előírásai az irányadók. 
 
Hatvan, 2021. február 18.  
 
 
 Horváth Richárd 
 polgármester 

 
Határozat száma:  69/2021. (II. 18.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva az 
önkormányzati tulajdonú Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-037769, székhely: 
3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.)  2021. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyom. 
 
Határidő: 2021. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  70/2021. (II. 18.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
Török Éva, az önkormányzati tulajdonú Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-
037769, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) ügyvezetője részére a határozat mellékletében 
meghatározottak szerint célprémium feladatokat írok ki. 
 
Határidő: 2021. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
3000 HATVAN, Kossuth tér 2. 

 
Célprémium feladat kiírás 

 
Török Éva, a Hatvani Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: HSZ Kft) ügyvezető igazgatója részére.  
 
Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva elfogadta a HSZ Kft. 2021. évi üzleti tervét.  
 
Az üzleti tervben rögzített célok megvalósításának ösztönzése, így különösen a saját bevételek növelése, a társaság 
eredményes működése és a városi parkok, közterek esztétikai látványának igényes, magas színvonalú biztosítása 
érdekében az ügyvezető részére az alábbi célprémium feladatokat határozom meg.  
 
1) Az üzleti tervben rögzített 7.086 eFt adózás előtti eredmény elérése. 

Kifizethető prémium: a 2021. évi éves alapbér 10%-a.  Az eredmény terv alatti teljesítése esetén annak 50 %-
áig a kifizethető prémium arányosításra kerül, a tervezett eredmény 50 % alatti teljesítése esetén prémium nem 
fizethető; terv feletti teljesítésnél arányosításra nem kerül sor. 
 
Értékelés és kifizetés határideje: A 2021. évi beszámoló jóváhagyásakor. 

 
2) A városi parkok, közterek virágosításával, a zöldterületek kiemelt gondozásával felkészíteni a várost a Virágos 

Magyarországért vagy egyéb más, az ápolt, szép környezetről szóló pályázaton való indulásra.   
 
Kifizethető prémium: az éves alapbér 10%-a.   
A célprémium kifizetésének feltétele, hogy a társaság saját vagyonát megőrizze. 
(A 2021. évi társasági szintű eredmény nem lehet negatív!) 
 



Értékelés határideje: A 2021. évi beszámoló jóváhagyásakor. 
 
Fenntartom azt a jogot, hogy amennyiben az ügyvezető a 2021. év során munkájában súlyos mulasztást vagy fegyelmi 
vétséget követ el, a prémium feladat teljesítés ellenére is a kifizetést megvonjam vagy csökkentsem.  
 
Egyebekben az Önkormányzat gazdasági társaságaira vonatkozó javadalmazási szabályzat és a Munka Törvénykönyve 
előírásai az irányadók. 
 
Hatvan, 2021. február 18.  
 
 
 Horváth Richárd 
 polgármester 

 
Határozat száma:  71/2021. (II. 18.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint 
az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre 
várható összegét a mellékelt táblázat szerint elfogadom. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 71/2021. (II. 18.) sz. polgármesteri határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  72/2021. (II. 18.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
Hatvan Város Önkormányzata nevében a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.-vel (cg.száma: 10-09-034320, 
székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) támogatási szerződést kötök, a szerződés  aláírásának napjától 2021. 
december 31. napjáig tartó határozott időtartamra, a határozat mellékletében foglalt tartalommal, melynek 
keretében a 2021. évre vonatkozóan 9.500.000,- Ft, illetve a 2021. évi költségvetésre vonatkozó mindenkori 
hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott összeg erejéig támogatást nyújtok a társaság részére.  

 
Határidő: 2021. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
TÁMOGATÁSI SZERZ ŐDÉS 

Közfeladatok ellátásával kapcsolatos működési költségek finanszírozására  
 
amely létrejött egyrészről: 
 
Támogató: Hatvan Város Önkormányzata 
Székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Adószáma: 15729394-2-10 
PIR törzsszáma: 729392 
Bankszámlaszáma: 10403538-49575051-56561001 (K&H Bank Zrt.) 
Képviseli: Horváth Richárd polgármester 

 
mint támogató tulajdonos (a továbbiakban: Támogató) és 
 
Kedvezményezett: Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 

Székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2. 

Adószáma: 24756107-2-10 

cégjegyzékszáma: 10-09-034320 

Bankszámlaszáma: 10403538-00027547-00000001 

Képviseli: Maruzsné Németh Beáta, ügyvezető 

 



mint Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett, együttesen a továbbiakban: Felek)  
szerződést kötnek alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 

Előzmények, alapvető rendelkezések 
 

1.1.  Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságként alapította a Hatvani 
Gazdasági Szolgáltató Kft.-t, melynek feladata az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok és 
egyéb jogi személyek részére gazdasági tanácsadási és könyvvezetési feladatok ellátása, valamint az 
önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetése. 

A szerződés tárgya 

2.1.  Felek megállapodnak abban, hogy Támogató az önkormányzat részére végzett feladatok ellátása céljából 
működési célú támogatást nyújt Kedvezményezettnek.  

2.2.  Felek rögzítik, hogy Támogató által nyújtott támogatás forrása Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében, támogatás címszó alatt 
meghatározott – felülről korlátos – keretösszeg. 

A támogatás célja 

3.1.  Támogatás célja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben 
meghatározott, kötelezően ellátandó, és a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendeletben önként vállalt helyi önkormányzati 
közfeladatok magas szintű biztosítása. 

A szerződés időtartama 

4.1.  Felek jelen támogatási szerződést annak aláírásának napjától 2021. december 31. napjáig tartó határozott 
időtartamra kötik azzal, hogy rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni. 

A szerződés megszűnése 

5.1.  Jelen szerződés megszűnik: 

- Jelen megállapodás 4.1. pontjában meghatározott határozott időtartam elteltével; 

- Felek, illetve Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságok között létrejött 
szerződések megszűnésével; 

- Jelen szerződésben vagy jogszabályban előírt kötelezettség súlyos vagy ismételt megszegése esetében 
bármelyik fél általi rendkívüli felmondással; 

- Közös megegyezéssel; 

- Kedvezményezett jogutód nélküli megszűnésével; 

5.2  Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés megszűnését követően, a megszűnést  
  követő 60 napon belül egymással tételesen elszámolnak. 

A támogatás összege és folyósítása 

6.1.  A működési támogatás összege 2021. évre vonatkozóan 9.500.000,- Ft, illetve a 2021. évi költségvetésre 
vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott összeg.  

6.2.  Támogató kötelezettséget vállal, hogy a támogatási összeget, havi bontásban egyeztetett ütemterv alapján, 
tárgyhó 5. napjáig Kedvezményezett bankszámlájára átutalja. 

6.3.  Kedvezményezett a támogatás összegét adott tárgyév végéig használhatja fel jelen szerződésben meghatározott 
célokra. Az esetleges pénzmaradvány összegét Kedvezményezett köteles a támogatást biztosító Hatvan Város 
Önkormányzata részére visszafizetni.  

 
 



 
 

Támogató jogai és kötelezettségei 
 

7.1.   A támogatás feltételeként vállalt kötelezettségek teljesítését a Támogató szakemberei közreműködésével 
ellenőrzi. 

7.2.  Támogató a támogatási összeg folyósítását felfüggesztheti, amennyiben ellenőrzése során, vagy egyéb módon a 
tudomására jut, hogy Kedvezményezett jogszabályi, vagy e szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz 
eleget. 

7.3.  Támogató fenntartja magának a jogot, hogy a Támogatási Szerződés megkötésétől elálljon, illetőleg attól 
annak megkötésére visszamenőleges hatállyal azonnal elálljon, ha Kedvezményezett a működési támogatást 
rendeltetésétől eltérően használja fel, illetve valótlan adatszolgáltatása miatt az elszámolás szabályszerűsége 
nem biztosított. 

Kedvezményezett jogai és kötelezettségei 

8.1.  Kedvezményezett vállalja, hogy a részére folyósított támogatást céljának megfelelően, a működési költségek 
fedezetére fordítja.  

8.2.  Kedvezményezett kötelezettséget vállal, hogy a támogatást nyilvántartásaiban elkülönítve kezeli. A számviteli 
és adójogszabályoknak megfelelő analitikus és összesítő nyilvántartásokat vezet oly módon, hogy a támogatás 
felhasználása (időben és számszakilag), továbbá a felhasználás jogszerűsége ellenőrizhető, nyomon követhető 
legyen.  

8.3.  Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató jogosult a támogatás rendeltetésszerű felhasználását 
ellenőrizni, és a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználása esetén azt az önkormányzat részére - az 
önkormányzat erre vonatkozó határozata alapján - az ott meghatározott feltételek szerint és határidőig vissza 
kell fizetni. 

 
Elszámolás és ellenőrzés 

 

9.1.  Kedvezményezett vállalja, hogy  

1) a működési célú támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év május 31. napjáig Támogató felé 
elszámol; 

2) lehetővé teszi a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának év közbeni ellenőrzését az önkormányzat 
által kijelölt szakemberek számára; 

3) a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról az elszámolással egyidejűleg szöveges értékelést készít; 
4) az elszámolást az alábbi tartalommal készíti el:   

  - releváns főkönyvi kartonok és kimutatások; 
         - nyilatkozat, hogy Kedvezményezett a folyósított támogatást kizárólag jelen        
            szerződésben meghatározott célok megvalósítására használta fel; 

- igény szerint betekintést biztosít a támogatás felhasználását igazoló  
  számlákba, egyéb számviteli bizonylatokba. 

 
9.2.  Amennyiben Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról fenti határidőig nem számol el, úgy újabb 

önkormányzati támogatásban csak az elszámolást követően részesülhet. 

9.3.  Amennyiben megállapítást nyer, hogy Kedvezményezett az önkormányzati támogatást nem célirányosan 
használta fel, a támogatás teljes összegét köteles az önkormányzat számlájára visszautalni, az önkormányzat 
erre vonatkozó határozata alapján, az ott meghatározott feltételek szerint és határidőig.  

Záró rendelkezések 

10.1.  Felek a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségeik maradéktalan teljesítése érdekében szoros 
együttműködésre kötelesek. 

10.2.  Felek kijelentik, hogy ismerik az adótitokra és az üzleti titokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket – különös 
tekintettel az Art., a Ptk., és a Btk. rendelkezéseire – azokat magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.   

10.3.  Jelen szerződés mindennemű módosítása csak írásos formában és a szerződő felek egyetértésével történhet. 



10.4.  Felek jelen szerződés teljesítéséből eredő esetleges vitás kérdéseket a Ptk. előírásai alapján békés egyeztetés 
útján kísérlik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat az önkormányzat székhelye 
szerint illetékes hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének. 

10.5.  Kedvezményezett az Egri Törvényszék Cégbíróságán Cg. 10-09-034320 cégjegyzékszámon nyilvántartott 
gazdasági társaság. A társaság ügyvezetője nyilatkozik, hogy a cég jelen okirat aláírása napján nem áll csőd-, 
végelszámolási-, felszámolási eljárás hatálya alatt, továbbá nyilatkozza, hogy cégjegyzési joga önálló. 

10.6.  Felek között vitás kérdés nincsen, jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a vonatkozó 
helyi önkormányzati rendeletek, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

10.7.  Jelen 4 oldalból álló szerződést a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, 4 magyar nyelvű példányban, jóváhagyólag írták alá. 

 
Hatvan, 2021. február 22. 
 
 
   

Hatvan Város Önkormányzata 
(képviseli: Horváth Richárd polgármester) 

mint Támogató 

 Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 
(képviseli: Maruzsné Németh Beáta ügyvezető) 

mint Kedvezményezett 
 

 
Határozat száma:  73/2021. (II. 18.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
Hatvan Város Önkormányzata nevében a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.-vel 
(cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) támogatási szerződést kötök a szerződés  
aláírásának napjától 2021. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal, melynek keretében a 2021. évre vonatkozóan 186.659.000,- Ft, illetve a 2021. évi költségvetésre 
vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott összeg erejéig támogatást nyújtok a 
társaság részére.  

 
Határidő: 2021. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
TÁMOGATÁSI SZERZ ŐDÉS  

Közfeladatok ellátásával kapcsolatos működési költségek finanszírozására  
 
amely létrejött egyrészről: 
 
Támogató: Hatvan Város Önkormányzata 

Székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

Adószáma: 15729394-2-10 

PIR törzsszáma: 729392 

Bankszámlaszáma: 10403538-49575051-56561001 (K&H Bank Zrt.) 

Képviseli: Horváth Richárd polgármester 

 
mint támogató tulajdonos (a továbbiakban: Támogató) és 
 
Kedvezményezett: HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. 

Székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

Adószáma: 23467323-2-10 
cégjegyzékszáma: 10-09-032167 

Bankszámlaszáma: 10403538-00027345-00000007 

Képviseli: dr. Borbás Zsuzsanna Éva, ügyvezető 



mint Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett, együttesen a továbbiakban: Felek) szerződést kötnek 
alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

Előzmények, alapvető rendelkezések 

1.1.  Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságként alapította a HATVANI 
MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.-t, melynek feladata műsorszolgáltatási és PR 
kommunikációs tevékenységek ellátása, a Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ üzemeltetése, 
valamint kulturális szolgáltatások ellátása.  

A szerződés tárgya 

2.1.  Felek megállapodnak abban, hogy Támogató az önkormányzat részére végzett feladatok ellátása céljából 
működési célú támogatást nyújt Kedvezményezettnek.  

2.2.  Felek rögzítik, hogy Támogató által nyújtott támogatás forrása Hatvan Város Önkormányzat 2021. évi 
költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. számú mellékletében, támogatás címszó alatt 
meghatározott – felülről korlátos – keretösszeg. 

A támogatás célja 

3.1.  Támogatás célja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.  törvényben 
meghatározott, kötelezően ellátandó, és a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendeletben önként vállalt helyi önkormányzati 
közfeladatok magas szintű biztosítása. 

A szerződés időtartama 

4.1.  Felek jelen támogatási szerződést annak aláírásának napjától 2021. december 31. napjáig tartó határozott 
időtartamra kötik azzal, hogy rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni. 

A szerződés megszűnése 

5.1.  Jelen szerződés megszűnik: 

− Jelen megállapodás 4.1. pontjában meghatározott határozott időtartam elteltével; 

− Felek, illetve Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságok között létrejött 
szerződések megszűnésével; 

− Jelen szerződésben vagy jogszabályban előírt kötelezettség súlyos vagy ismételt megszegése esetében 
bármelyik fél általi rendkívüli felmondással; 

− Közös megegyezéssel; 

− Kedvezményezett jogutód nélküli megszűnésével; 

5.2.  Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés megszűnését követően, a megszűnést követő 60 napon belül 
egymással tételesen elszámolnak. 

A támogatás összege és folyósítása 

6.1.  A működési támogatás összege 2021. évre vonatkozóan 186.659.000,- Ft, illetve a 2021. évi költségvetésre 
vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott összeg.  

6.2.  Támogató kötelezettséget vállal, hogy a támogatási összeget, havi bontásban egyeztetett ütemterv alapján, 
tárgyhó 5. napjáig Kedvezményezett bankszámlájára átutalja. 



6.3.  Kedvezményezett a támogatás összegét adott tárgyév végéig használhatja fel jelen szerződésben meghatározott 
célokra. Az esetleges pénzmaradvány összegét Kedvezményezett köteles a támogatást biztosító Hatvan Város 
Önkormányzata részére visszafizetni.  

 

Támogató jogai és kötelezettségei 

7.1.   A támogatás feltételeként vállalt kötelezettségek teljesítését a Támogató szakemberei közreműködésével 
ellenőrzi. 

7.2.  Támogató a támogatási összeg folyósítását felfüggesztheti, amennyiben ellenőrzése során, vagy egyéb módon a 
tudomására jut, hogy Kedvezményezett a jogszabályi, vagy e szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz 
eleget. 

7.3. Támogató fenntartja magának a jogot, hogy a Támogatási Szerződés megkötésétől elálljon, illetőleg attól 
annak megkötésére visszamenőleges hatállyal azonnal elálljon, ha Kedvezményezett a működési támogatást 
rendeltetésétől eltérően használja fel, illetve valótlan adatszolgáltatása miatt az elszámolás szabályszerűsége 
nem biztosított. 

Kedvezményezett jogai és kötelezettségei 

8.1.  Kedvezményezett vállalja, hogy a részére folyósított támogatást céljának megfelelően, a működési költségek 
fedezetére fordítja.  

8.2.  Kedvezményezett kötelezettséget vállal, hogy a támogatást nyilvántartásaiban elkülönítve kezeli. A számviteli 
és adójogszabályoknak megfelelő analitikus és összesítő nyilvántartásokat vezet oly módon, hogy a támogatás 
felhasználása (időben és számszakilag), továbbá a felhasználás jogszerűsége ellenőrizhető, nyomon követhető 
legyen.  

8.3.  Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató jogosult a támogatás rendeltetésszerű felhasználását 
ellenőrizni, és a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználása esetén azt az önkormányzat részére - az 
önkormányzat erre vonatkozó határozata alapján - az ott meghatározott feltételek szerint és határidőig vissza 
kell fizetni. 

Elszámolás és ellenőrzés 

9.1.  Kedvezményezett vállalja, hogy  

1) a működési célú támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év május 31. napjáig Támogató felé 
elszámol; 

2) lehetővé teszi a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának év közbeni ellenőrzését az önkormányzat 
által kijelölt szakemberek számára; 

3) a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról az elszámolással egyidejűleg szöveges értékelést készít; 
4) az elszámolást az alábbi tartalommal készíti el:   

  - releváns főkönyvi kartonok, kimutatások; 
       - nyilatkozat, hogy Kedvezményezett a folyósított támogatást kizárólag jelen    
         szerződésben meghatározott célok megvalósítására használta fel; 

         - igény szerint betekintést biztosít a támogatás felhasználását igazoló számlákba,    
           egyéb számviteli bizonylatokba. 

9.2.  Amennyiben megállapítást nyer, hogy Kedvezményezett az önkormányzati támogatást nem célirányosan 
használta fel, a támogatás teljes összegét köteles az önkormányzat számlájára visszautalni az önkormányzat 
erre vonatkozó határozata alapján az ott meghatározott feltételek szerint és határidőig.  

9.3.  Kedvezményezett a támogatás fel nem használt részét visszafizeti Támogató részére. 

Záró rendelkezések 

10.1.  Felek a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségeik maradéktalan teljesítése érdekében szoros 
együttműködésre kötelesek. 

10.2.  Felek kijelentik, hogy ismerik az adótitokra és az üzleti titokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket – különös 



tekintettel az Art., a Ptk., és a Btk. rendelkezéseire – azokat magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.   

 

10.3.  Jelen szerződés mindennemű módosítása csak írásos formában és a szerződő felek egyetértésével történhet. 

10.4.  Felek jelen szerződés teljesítéséből eredő esetleges vitás kérdéseket a Ptk. előírásai alapján békés egyeztetés 
útján kísérlik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat az önkormányzat székhelye 
szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének. 

10.5.  Kedvezményezett az Egri Törvényszék Cégbíróságán Cg. 10-09-032167 cégjegyzékszámon nyilvántartott 
gazdasági társaság. A társaság ügyvezetője nyilatkozik, hogy a cég a jelen okirat aláírása napján nem áll csőd-, 
végelszámolási-, felszámolási eljárás hatálya alatt, továbbá nyilatkozza, hogy cégjegyzési joga önálló. 

10.6.  Felek között vitás kérdés nincsen, jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a vonatkozó 
helyi önkormányzati rendeletek, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

10.7.  Jelen 4 oldalból álló szerződést a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, 4 magyar nyelvű példányban jóváhagyólag írták alá. 

 
Hatvan, 2021. február 22. 
 
 
   

Hatvan Város Önkormányzata 
(képviseli: Horváth Richárd polgármester) 

mint Támogató 

 HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező 
Nonprofit Közhasznú Kft. 

 (képviseli: dr. Borbás Zsuzsanna Éva ügyvezető) 
mint Kedvezményezett 

 
 

Határozat száma:  74/2021. (II. 18.) sz. polgármeste ri határozat  
 

Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
Hatvan Város Önkormányzata  nevében a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.-vel (cg.szám: 10-09-034259, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.)  támogatási szerződést kötök a szerződés  aláírásának napjától 2021. 
december 31. napjáig tartó határozott időtartamra a határozat mellékletében foglalt tartalommal, melynek 
keretében a 2021. évre vonatkozóan 29.102.000,- Ft, illetve a 2021. évi költségvetésre vonatkozó mindenkori 
hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott összeg erejéig támogatást nyújtok a társaság részére.  

 
Határidő: 2021. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
TÁMOGATÁSI SZERZ ŐDÉS 

Közfeladatok ellátásával kapcsolatos működési költségek finanszírozására  
 
mely létrejött egyrészről: 
 
Támogató: Hatvan Város Önkormányzata 
Székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Adószáma: 15729394-2-10 
PIR törzsszáma: 729392 
Bankszámlaszáma: 10403538-49575051-56561001 (K&H Bank Zrt.) 
Képviseli: Horváth Richárd polgármester 

 
mint támogató tulajdonos (a továbbiakban: Támogató) és 
 
Kedvezményezett: Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. 
Székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Adószáma: 24728322-2-10 
cégjegyzékszáma: 10-09-034259 

Bankszámlaszáma 10403538-50526690-78711012 
Képviseli: Krémer Dániel ügyvezető 

 



mint Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett, együttesen a továbbiakban: Felek) szerződést kötnek 
alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

Előzmények, alapvető rendelkezések 

1.1.  Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságként alapította a Hatvani 
Sportcsarnok Üzemeltető Kft.-t, melynek feladata az önkormányzat által meghatározott közfeladatok ellátása 
Felek között megkötött közszolgáltatási szerződés rendelkezései szerint. 

A szerződés tárgya 

2.1.  Felek megállapodnak abban, hogy Támogató az önkormányzat részére végzett közfeladatok ellátása céljából 
működési célú támogatást nyújt Kedvezményezettnek.  

2.2.  Felek rögzítik, hogy Támogató által nyújtott támogatás forrása Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében, támogatás címszó alatt 
meghatározott – felülről korlátos – keretösszeg. 

A támogatás célja 

3.1.  Támogatás célja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben 
meghatározott, kötelezően ellátandó, és a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendeletben önként vállalt helyi önkormányzati 
közfeladatok magas szintű biztosítása.  

A szerződés időtartama 

4.1.  Felek jelen támogatási szerződést annak aláírásának napjától 2021. december 31. napjáig tartó határozott 
időtartamra kötik azzal, hogy rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni. 

A szerződés megszűnése 

5.1.  Jelen szerződés megszűnik: 

- Jelen megállapodás 4.1. pontjában meghatározott határozott időtartam elteltével; 

- Felek, illetve Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságok között létrejött 
szerződések megszűnésével; 

- Jelen szerződésben vagy jogszabályban előírt kötelezettség súlyos vagy ismételt megszegése esetében 
bármelyik fél általi rendkívüli felmondással; 

- Közös megegyezéssel; 

- Kedvezményezett jogutód nélküli megszűnésével. 

5.2. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés megszűnését követően, a megszűnést követő 60 napon belül 
egymással tételesen elszámolnak. 

A támogatás összege és folyósítása 

6.1.  A működési támogatás összege 2021. évre vonatkozóan 29.102.000,- Ft, illetve a 2021. évi költségvetésre 
vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott összeg. 

6.2.  Támogató kötelezettséget vállal, hogy a támogatási összeget, havi bontásban egyeztetett ütemterv alapján, 
tárgyhó 5. napjáig Kedvezményezett bankszámlájára átutalja. 



6.3.  Kedvezményezett a támogatás összegét adott tárgyév végéig használhatja fel jelen szerződésben meghatározott 
célokra. Az esetleges pénzmaradvány összegét Kedvezményezett köteles a támogatást biztosító Hatvan Város 
Önkormányzata részére visszafizetni.  

Támogató jogai és kötelezettségei 

7.1.   A támogatás feltételeként vállalt kötelezettségek teljesítését a Támogató szakemberei közreműködésével 
ellenőrzi. 

7.2.  Támogató a támogatási összeg folyósítását felfüggesztheti, amennyiben ellenőrzése során, vagy egyéb módon a 
tudomására jut, hogy Kedvezményezett jogszabályi, vagy e szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz 
eleget. 

7.3.  Támogató fenntartja magának a jogot, hogy a Támogatási Szerződés megkötésétől elálljon, illetőleg attól 
annak megkötésére visszamenőleges hatállyal azonnal elálljon, ha Kedvezményezett a működési támogatást 
rendeltetésétől eltérően használja fel, illetve valótlan adatszolgáltatása miatt az elszámolás szabályszerűsége 
nem biztosított. 

Kedvezményezett jogai és kötelezettségei 

8.1.  Kedvezményezett vállalja, hogy a részére folyósított támogatást céljának megfelelően, a működési költségek 
fedezetére fordítja.  

8.2.  Kedvezményezett kötelezettséget vállal, hogy a támogatást nyilvántartásaiban elkülönítve kezeli. A számviteli 
és adójogszabályoknak megfelelő analitikus és összesítő nyilvántartásokat vezet oly módon, hogy a támogatás 
felhasználása (időben és számszakilag), továbbá a felhasználás jogszerűsége ellenőrizhető, nyomon követhető 
legyen.  

8.3.  Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató jogosult a támogatás rendeltetésszerű felhasználását 
ellenőrizni, és a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználása esetén azt az önkormányzat részére - az 
önkormányzat erre vonatkozó határozata alapján - az ott meghatározott feltételek szerint és határidőig vissza 
kell fizetni. 

Elszámolás és ellenőrzés 

 

9.1.  Kedvezményezett vállalja, hogy  

1) a működési célú támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év május 31. napjáig Támogató felé 
elszámol; 

2) lehetővé teszi a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának év közbeni ellenőrzését az önkormányzat 
által kijelölt szakemberek számára; 

3) a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról az elszámolással egyidejűleg szöveges értékelést készít; 
4) az elszámolást az alábbi tartalommal készíti el:   

  - releváns főkönyvi kartonok és kimutatások; 
         - nyilatkozat, hogy Kedvezményezett a folyósított támogatást kizárólag jelen        
            szerződésben meghatározott célok megvalósítására használta fel; 

- igény szerint betekintést biztosít a támogatás felhasználását igazoló  
  számlákba, egyéb számviteli bizonylatokba. 

 
9.2.  Amennyiben Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról fenti határidőig nem számol el, úgy újabb 

önkormányzati támogatásban csak az elszámolást követően részesülhet. 

9.3.  Amennyiben megállapítást nyer, hogy Kedvezményezett az önkormányzati támogatást nem célirányosan 
használta fel, a támogatás teljes összegét köteles az önkormányzat számlájára visszautalni, az önkormányzat 
erre vonatkozó határozata alapján, az ott meghatározott feltételek szerint és határidőig. 

 
Záró rendelkezések 

10.1.  Felek a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségeik maradéktalan teljesítése érdekében szoros 
együttműködésre kötelesek. 

10.2.  Felek kijelentik, hogy ismerik az adótitokra és az üzleti titokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket – különös 
tekintettel a Mötv, az Áht, és a Ptk. rendelkezéseire – azokat magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.   



10.3.  A jelen szerződés mindennemű módosítása csak írásos formában és a szerződő felek egyetértésével történhet. 

10.4.  Felek jelen szerződés teljesítéséből eredő esetleges vitás kérdéseket a Ptk. előírásai alapján békés egyeztetés 
útján kísérlik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat az önkormányzat székhelye 
szerint illetékes hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének. 

10.5.  Kedvezményezett az Egri Törvényszék Cégbíróságán Cg. 10-09-034259 cégjegyzékszámon nyilvántartott 
gazdasági társaság. A társaság ügyvezetője nyilatkozik, hogy a cég jelen okirat aláírása napján nem áll csőd-, 
végelszámolási-, felszámolási eljárás hatálya alatt, továbbá nyilatkozza, hogy cégjegyzési joga önálló. 

10.6.  Felek között vitás kérdés nincsen, jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében vonatkozó helyi 
önkormányzati rendeletek, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

10.7.  Jelen 4 oldalból álló szerződést a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, 4 magyar nyelvű példányban, jóváhagyólag írták alá. 

 
Hatvan, 2021. február 22. 
 
   

Hatvan Város Önkormányzata 
(képviseli: Horváth Richárd polgármester) 

mint Támogató 

 Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.  
(képviseli: Krémer Dániel ügyvezető 

mint Kedvezményezett 
 

 
Határozat száma:  75/2021. (II. 18.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
Hatvan Város Önkormányzata nevében a Hatvani Szolgáltató Kft.-vel (cg.szám: 10-09-037769, székhely: 3000 
Hatvan, Szepes B. u. 2.)  támogatási szerződést kötök a szerződés  aláírásának napjától 2021. december 31. 
napjáig tartó határozott időtartamra a határozat mellékletében foglalt tartalommal, melynek keretében a 2021. évre 
vonatkozóan 371.671.000 Ft, illetve a 2021. évi költségvetésre vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati 
rendeletben meghatározott összeg erejéig támogatást nyújtok a társaság részére.  

 
Határidő: 2021. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
TÁMOGATÁSI SZERZ ŐDÉS 

Közfeladatok ellátásával kapcsolatos működési költségek finanszírozására  
 
amely létrejött egyrészről: 
 
Támogató: Hatvan Város Önkormányzata 
Székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Adószáma: 15729394-2-10 
PIR törzsszáma: 729392 
Bankszámlaszáma: 10403538-49575051-56561001 (K&H Bank Zrt.) 
Képviseli: Horváth Richárd polgármester 

 
mint támogató tulajdonos (a továbbiakban: Támogató) és 
 
Kedvezményezett: Hatvani Szolgáltató Kft. 
Székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2. 
Adószáma: 27132377-2-10 
cégjegyzékszáma: 10-09-037769 

Bankszámlaszáma 10403538-50526857-57541004 
Képviseli: Török Éva ügyvezető 

 
mint Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett, együttesen a továbbiakban: Felek) szerződést kötnek 
alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 



Előzmények, alapvető rendelkezések 

1.1.  Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságként alapította a Hatvani 
Szolgáltató Kft.-t, melynek feladata az önkormányzat által meghatározott kötelező és önként vállalt 
közfeladatok ellátása a felek között megkötött közszolgáltatási keret, illetőleg ágazati közszolgáltatási 
szerződések rendelkezései szerint. 

A szerződés tárgya 

2.1.  Felek megállapodnak abban, hogy Támogató az önkormányzat részére végzett közfeladatok ellátása céljából 
működési célú támogatást nyújt Kedvezményezettnek.  

2.2.  Felek rögzítik, hogy Támogató által nyújtott támogatás forrása Hatvan Város Önkormányzat 2021. évi 
költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. számú mellékletében, támogatás címszó alatt 
meghatározott – felülről korlátos – keretösszeg. 

A támogatás célja 

3.1.  Támogatás célja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben 
meghatározott, kötelezően ellátandó, és a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendeletben önként vállalt helyi önkormányzati 
közfeladatok magas szintű biztosítása.  

A szerződés időtartama 

4.1.  Felek jelen támogatási szerződést annak aláírásának napjától 2021. december 31. napjáig tartó határozott 
időtartamra kötik azzal, hogy rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.  

A szerződés megszűnése 

5.1.  Jelen szerződés megszűnik: 

- Jelen megállapodás 4.1 pontjában meghatározott határozott időtartam elteltével 

- Felek, illetve Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaság között létrejött 
közszolgáltatási szerződések megszűnésével; 

- Jelen szerződésben vagy jogszabályban előírt kötelezettség súlyos vagy ismételt megszegése esetében 
bármelyik fél általi rendkívüli felmondással; 

- Közös megegyezéssel; 

- Kedvezményezett jogutód nélküli megszűnésével. 

           Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés megszűnését követően, a megszűnést  
           követő 60 napon belül egymással tételesen elszámolnak. 

A támogatás összege és folyósítása 

6.1.  A működési támogatás összege 2021. évre vonatkozóan 371.671.000,- Ft, illetve a 2021. évi költségvetésre 
vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott összeg. 

6.2.  Támogató kötelezettséget vállal, hogy a támogatási összeget, havi bontásban egyeztetett ütemterv alapján, 
tárgyhó 5. napjáig Kedvezményezett bankszámlájára átutalja. 

6.3.  Kedvezményezett a támogatás összegét adott tárgyév végéig használhatja fel jelen szerződésben meghatározott 
célokra. Az esetleges pénzmaradvány összegét Kedvezményezett köteles a támogatást biztosító Hatvan Város 
Önkormányzata részére visszafizetni.  



Támogató jogai és kötelezettségei 

7.1.   A támogatás feltételeként vállalt kötelezettségek teljesítését Támogató jogosult ellenőrzi. 

7.2.  Támogató a támogatási összeg folyósítását felfüggesztheti, amennyiben ellenőrzése során, vagy egyéb módon 
tudomására jut, hogy Kedvezményezett a jogszabályi, vagy e szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz 
eleget. 

7.3.  Támogató fenntartja magának a jogot, hogy a Támogatási Szerződés megkötésétől elálljon, illetőleg attól 
annak megkötésére visszamenőleges hatállyal azonnal elálljon, ha Kedvezményezett a működési támogatást 
rendeltetésétől eltérően használja fel, illetve valótlan adatszolgáltatása miatt az elszámolás szabályszerűsége 
nem biztosított. 

Kedvezményezett jogai és kötelezettségei 

8.1.  Kedvezményezett vállalja, hogy részére folyósított támogatást céljának megfelelően, a működési költségek 
fedezetére fordítja.  

8.2.  Kedvezményezett kötelezettséget vállal, hogy a támogatást nyilvántartásaiban elkülönítve kezeli. A számviteli 
és adójogszabályoknak megfelelő analitikus és összesítő nyilvántartásokat vezet, oly módon, hogy a támogatás 
felhasználása (időben és számszakilag), továbbá a felhasználás jogszerűsége ellenőrizhető, nyomon követhető 
legyen.  

8.3.  A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználása esetén azt az 
önkormányzat részére - az önkormányzat erre vonatkozó határozata alapján - az ott meghatározott feltételek 
szerint és határidőig vissza kell fizetni. 

Elszámolás és ellenőrzés 
 

9.1.  Kedvezményezett vállalja, hogy a működési célú támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év május 31. 
napjáig Támogató felé elszámol; 

 
9.2.  Amennyiben a Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról a fenti határidőig nem számol el, újabb 

önkormányzati támogatásban csak az elszámolást követően részesülhet. 

9.3.  Amennyiben megállapítást nyer, hogy Kedvezményezett az önkormányzati támogatást nem célirányosan 
használta fel, a támogatás teljes összegét köteles az önkormányzat számlájára visszautalni az önkormányzat 
erre vonatkozó határozata alapján az ott meghatározott feltételek szerint és határidőig. 

 

Záró rendelkezések 

 

10.1.  Felek a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségeik maradéktalan teljesítése érdekében szoros 
együttműködésre kötelesek. 

10.2.  Felek kijelentik, hogy ismerik az adótitokra és az üzleti titokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket – különös 
tekintettel az Art., a Ptk., és a Btk. rendelkezéseire – azokat magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.   

10.3.  A jelen szerződés mindennemű módosítása csak írásos formában és a szerződő felek egyetértésével történhet. 

 

10.4.  Felek jelen szerződés teljesítéséből eredő esetleges vitás kérdéseket a Ptk. előírásai alapján békés egyeztetés 
útján kísérlik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat az önkormányzat székhelye 
szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének. 

10.5.  Kedvezményezett az Egri Törvényszék Cégbíróságán Cg. 10-09-037769 cégjegyzékszámon nyilvántartott 
gazdasági társaság. A társaság ügyvezetője nyilatkozik, hogy a cég a jelen okirat aláírása napján nem áll csőd-, 
végelszámolási-, felszámolási eljárás hatálya alatt, továbbá nyilatkozza, hogy cégjegyzési joga önálló. 

10.6.  Felek között vitás kérdés nincsen, jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében vonatkozó helyi 
önkormányzati rendeletek, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

10.7.  Jelen 4 oldalból álló szerződést a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, 4 magyar nyelvű példányban jóváhagyólag írták alá. 



 

Hatvan, 2021. február 22. 
 
 
   

Hatvan Város Önkormányzata 
(képviseli: Horváth Richárd polgármester) 

mint Támogató 

 Hatvani Szolgáltató Kft. 
(képviseli: Török Éva ügyvezető) 

mint Kedvezményezett 
 

 
Határozat száma:  76/2021. (II. 18.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva az 
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-vel (székhely: 4031 Debrecen, István út 6.; egyedi azonosító:027560) 
megkötött feladat átadási-átvállalási szerződést 2021. január 1. napjától a határozat mellékletét képező 
szerződésmódosító okiratnak megfelelően módosítom oly módon, hogy a Kft. részére az önkormányzat által 
nyújtott kiegészítő támogatás 40,-Ft/lakos/hó összegről 48,- Ft/lakos/hó összegre emelkedik. A szükséges 
pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésébe betervezésre került. 
 
Határidő: 2021. március 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
FELADAT ÁTADÁSI-ÁTVÁLLALÁSI SZERZ ŐDÉS 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

 

mely létrejött egyrészről 
Hatvan Város Önkormányzata 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
képviseli: Horváth Richárd polgármester 

mint feladatot átadó Megrendelő ( a továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről az 
Cég: Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.  
cgj.: 09-09-017078;  
képviseli: Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa 
székhely: 4031 Debrecen, István út 6. 
bankszámlaszáma: 10918001-00000043-83210005,  
adószáma: 20612469-2-09), 
mint a feladatot ellátó Szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek 
mellett. 
 

1. Szerződő Felek között 2017. január 1-ei hatállyal feladat átadási-átvállalási szerződés jött létre egészségügyi 
szolgáltatás ellátására, központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás biztosításának vonatkozásában, melyet a felek 
2019. február 26. napján (1. számú módosítás) és 2020. december 23. napján (2. számú módosítás) 
módosítottak.  

2. Szerződő Felek az 1. pontban hivatkozott szerződés III. A szolgáltatás finanszírozása bekezdésének 1. pontját  
2021. január 01. hatállyal közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:  

„III.1. Jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás díjának fedezetéül a Megrendelőnek az egészségügyi 
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. 
(III.03.) Korm. rend. alapján a NEAK-kal kötött finanszírozási szerződésének a központi orvosi ügyeleti 
ellátásra biztosított támogatás összege, továbbá a Megrendelő által biztosított Önkormányzati kiegészítés 
szolgál, melynek összege 48,-Ft/lakos/hó.” 

3. Felek megállapítják, hogy a szerződés módosítással nem érintett rendelkezéseit változatlan tartalommal 
hatályban tartják.  

4. Jelen szerződésmódosítás 4 egymással teljesen megegyező eredeti példányban készült, melyből 2 példány a 
Megrendelőt, 2 példány a Szolgáltatót illeti meg. 

5. Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
helybenhagyólag aláírják. 



 

Debrecen, 2021. …………….        Hatvan, 2021. február 18. 

……………………………………… ……………………………………… 

Szolgáltató Megrendelő 

 
Határozat száma:  77/2021. (II. 18.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
hatvani 2. számú felnőtt háziorvosi körzet egészségügyi feladatainak ellátása keretében a Dr. Reinelt Humán-
egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 3271 Visonta, Petőfi Sándor utca 20.; adószáma: 
28739616-2-10; képviseli: Dr. Reinelt Ákos Emil háziorvos; orvosi nyilvántartási száma: 53666) megkötött 
helyettesítésre irányuló megbízási szerződést a határozat mellékletét képező szerződésmódosító okiratnak 
megfelelően módosítom. 
 
Határidő: 2021. február 25. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
A 2. számú felnőtt házi orvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátásáról szóló megbízási szerződés 

módosítása 
 

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: 
megbízó),  
 
Másrészről:  
Dr.Reinelt Humán-egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3271 Visonta, Petőfi Sándor utca 20.) 
cégjegyzékszám: 10-09-038206; adószám: 28739616-2-10. képviseli: Dr. Reinelt Ákos Emil (születési helye, ideje: 
Budapest, 1968. 12. 20. anyja neve: Varga Rozália) lakik: 3271 Visonta, Petőfi Sándor utca 20. orvosi nyilvántartási 
száma: 53666, mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: megbízott) 
 
együttesen felek (a továbbiakban: felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:  
 

1. Szerződő Felek között 2020. szeptember 1-ei hatállyal megbízási szerződés jött létre a hatvani 2. számú felnőtt 
háziorvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátására, a körzet egészségügyi feladatainak ellátása 
vonatkozásában.  

 
Tekintettel arra, hogy a hivatkozott szerződésben a helyettesítési feladatok ellátására vonatkozó határidő 2021. 
február 28. napján lejár, valamint a feladatot ellátó háziorvos rendelési ideje megváltozik, szükségessé vált a 
feladatellátásra megkötött szerződés vonatkozó pontjainak közös megegyezéssel történő, 2021. március 1-től 
érvényes módosítása.  
 

2. Szerződő Felek az 1. pontban hivatkozott szerződés 5.) pontját az alábbiakban módosítják: 
A Megbízott vállalja, hogy heti 15 órában helyettesítés keretében ellátja a hatvani 2. számú felnőtt háziorvosi 
körzet betegeit.  

Rendelési idő: Hétfőn 14:00 órától 17:30 óráig, 
            Kedden 13:30 órától 17:00 óráig, 
            Szerdán 8:00 órától 10:00 óráig, 
            Csütörtökön 13:30 órától 17:30 óráig,  
            Pénteken 12:00 órától 14:00 óráig tart. 
 

3. Szerződő felek az 1. pontban hivatkozott szerződés 25.) pontját, az alábbiakban módosítják: 
A szerződés 2020. szeptember 1. napján lép hatályba és a hatvani 2. számú felnőtt háziorvosi körzet 
praxisjogának átvételéig, legfeljebb 2022. február 28. napjáig szól. 
 

4. Felek megállapítják, hogy a szerződés módosítással nem érintett rendelkezéseit változatlan tartalommal 
hatályban tartják.  

 
5. Jelen szerződésmódosítás 5 egymással teljesen megegyező eredeti példányban készült, melyből 3 példány a 

megbízót, 2 példány a megbízottat illeti meg. 



 
6. Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

helybenhagyólag aláírják. 

Hatvan, 2021. február  ….  

 
Horváth Richárd polgármester Dr. Reinelt Ákos Emil       
Hatvan Város Önkormányzata Dr. Reinelt Humán-egészségügyi Korlátolt 

Felelősségű Társaság 
megbízó megbízott 

 
Határozat száma:  78/2021. (II. 18.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel (székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.) a 24102. jelű út melletti 
területen (Nagygombosi gesztenyefasor, hatvani 0396 hrsz.-ú ingatlan) 32 db piros virágú vadgesztenyefa 
telepítésére, valamint a telepítést követően a fák kezelésére, fenntartására vonatkozóan megkötött 
együttműködési megállapodást utólagosan jóváhagyom. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  79/2021. (II. 18.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
helyi, menetrend szerinti autóbusz közlekedés fejlesztéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítésével az INTER 
TAN-KER Zrt.-t (székhely: 1045 Budapest, Istvántelki u. 8.) bízom meg, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 254.000.- Ft összegű megbízási díjért. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésébe 
betervezésre került. 
 
Határidő: 2021. február 28. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  80/2021. (II. 18.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
térinformatikai rendszer kialakításával a MindiGIS Kft.-t (székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 6.) bízom meg 
bruttó 4.232.910,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésébe betervezésre került. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  81/2021. (II. 18.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
2021. március 1. napjától 2022. február 28. napjáig a helyben szokásos legolcsóbb temetési költséget 158.600,- Ft 
összegben állapítom meg.  
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  82/2021. (II. 18.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva úgy 
döntök, hogy az önkormányzati tulajdonú hatvani 5227/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő út Kossuth tér 13-22. számú 
ingatlanok előtti szakaszán a határozat melléklete szerint 14 db parkolóhely kerüljön kijelölésre. 
 
Határidő: 2021. április 30. (parkolóhelyek kijelölésére, táblázásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



 
(A 82/2021. (II. 18.) sz. polgármesteri határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  83/2021. (II. 18.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva úgy 
döntök, hogy az önkormányzati tulajdonú hatvani Géza fejedelem utca István király utcai kereszteződése és a 
Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola bejáratáig terjedő burkolt szakaszán a 
behajtási tilalom mindkét irányból kerüljön kitáblázásra a határozat melléklete szerint. 
 
Határidő: 2021. április 30. (táblázásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 83/2021. (II. 18.) sz. polgármesteri határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  84/2021. (II. 18.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Hatvan város közigazgatási területén keletkező kedvtelésből tartott állati hulladékok, illetve a nem kérődző és 
vadon élt állati melléktermékek elszállításával, valamint ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok ellátásával a 
2021. március 1. és 2022. február 28. közötti időszakra vonatkozóan a LAMMED Bt.-t (székhely: 1094 Budapest, 
Liliom u. 34. 3. em. 8.) bízom meg – az állati melléktermék kezelés esetében bruttó 177,8,- Ft/kg, valamint ezek 
szállítása esetében bruttó 190,5,- Ft/km egységárakon – legfeljebb bruttó 1.500.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint 
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésébe betervezésre került. 
 
Határidő: azonnal (szerződéskötésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  85/2021. (II. 18.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet 40. § rendelkezése szerint Juhász Péter bérlővel a Hatvan, Gódor Kálmán út 6. fsz. 9. 
szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás lakásbérleti szerződésének közös megegyezéssel 2021. február 28. 
napjával történő megszüntetéséhez hozzájárulok.  
Felhatalmazom a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.-t, mint üzemeltetőt, hogy Juhász Péter bérlővel a lakásbérleti 
szerződést megszüntesse. 
 
Határidő: 2021. február 28. (a bérleti szerződés megszüntetésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. útján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


