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HATVAN VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK HATÁROZATAI  
 

Határozat száma:  266/2021. (IV. 6.) 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 
3000 Hatvan, Horváth Mihály út 3. 3/4. szám alatti önkormányzati bérlakást Koza József prépost-plébános 
(lakóhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 7.) részére költségelven, pályázati eljárás mellőzésével közérdekű lakásként 
bérbe adom öt év határozott időtartamra a szerződés megkötésének időpontjától az önkormányzat tulajdonában 
álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben foglalt 
feltételekkel. A bérlő által fizetendő lakbér mértékét 80 %-kal mérsékelt összegben állapítom meg. 
 
Határidő: 2021. április 9. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  267/2021. (IV. 12.) sz. polgármest eri 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 
228/2021. (III. 31.) számú polgármesteri határozatot hatályon kívül helyezem.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  268/2021. (IV. 12.) sz. polgármest eri 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 
„Konzílium-ZS” Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2100 Gödöllő, Knézich 
Károly u. 40.; adószáma: 13446196-1-13; cégjegyzékszáma: 13-09-212351; a továbbiakban: „Konzílium-ZS” Kft.) 
részére tulajdonosi nyilatkozatot adok arra vonatkozóan, hogy a 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 4/a. szám alatti 
ingatlan korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnak minősül.  
A tulajdonosi nyilatkozat alapján hozzájárulok ahhoz, hogy az ingatlant a „Konzílium-ZS” Kft., mint egészségügyi 
szolgáltató a Dr. Nagy Tamás és Hatvan Város Önkormányzata között megkötött megbízási szerződés 
megszűnéséig, valamint 2021. május 1. napjától az önkormányzat és a „Konzílium-ZS” Kft. között megkötendő 
megbízási szerződés megszűnéséig használja, azt telephelyként bejelentse, a cégiratokban feltüntesse, illetve 
cégtábláját a megfelelő helyen kihelyezze. 
 
Határidő: 2021. április 15. (nyilatkozat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  269/2021. (IV. 12.) sz. polgármest eri 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 4. számú házi gyermekorvosi körzet egészségügyi ellátásának keretében helyettesítésre irányuló 
megbízási szerződést kötök Hatvan Város Önkormányzata nevében 2021. május 1. napjától a „Konzílium-ZS” 
Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 2100 Gödöllő, Knézich Károly u. 40.; 
adószáma: 13446196-1-13; cégjegyzékszáma: 13-09-212351; képviseli: Dr. Nagy Tamás János; a továbbiakban: 
„Konzílium-ZS” Kft.), mint egészségügyi szolgáltatóval 2021. szeptember 30. napjáig tartó határozott időre, de 
legfeljebb a praxisjog eladása esetén a körzet átvételéig terjedő időtartamra a határozat mellékletét képező okirat 
szerint.  
A „Konzílium-ZS” Kft.-vel megkötendő megbízási szerződésre tekintettel elrendelem a körzet átadás-átvételi 
eljárásának lebonyolítását, valamint a Profix-Medmax Kft. által működtetett egészségügyi szoftver egyszeri licence 
díjának átruházását a „Konzílium-ZS” Kft. részére az önkormányzat által megfizetett 135.000,- Ft összegért. 
A 4. számú házi gyermekorvosi körzet működéséhez szükséges engedélyek visszavonását kezdeményezni kell az 
önkormányzat nevében a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályától. 
 
Határidő: 2021. április 13. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
A 4. számú házi gyermek orvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátásáról szóló megbízási szerződés  

 
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), valamint Kerekharaszt Község Önkormányzata (székhely: 3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2., KSH 



azonosító:15729576-8411-321-10, adószám: 15729576-1-10, képviseli: Szabó Ádám polgármester), mint megbízó (a 
továbbiakban együtt: megbízók),  
 
Másrészről: „Konzílium-ZS” Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2100 Gödöllő, 
Knézich Károly u. 40.; adószáma: 13446196-1-13; cégjegyzékszáma: 13-09-212351; képviseli Dr. Nagy Tamás János 
ügyvezető; születési helye, ideje: Jászberény, 1957.05.21.; anyja születési neve: Lampé Margit; állampolgársága: 
magyar; orvosi nyilvántartási száma: 37921), mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: Megbízott) együttesen 
felek (a továbbiakban: felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:  
 
1.) Megbízott vállalja, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az EüM rendelet és az ide vonatkozó 
egyéb jogszabályi előírások figyelembe vételével helyettesítési feladatot lát el a hatvani 4. számú házi gyermekorvosi 
körzetben (3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 4/a.). A körzet betegei számára személyesen végez megelőző-gyógyító 
feladatokat, és biztosítja ezek zavartalan ellátását.  
 
2.) Megbízott vállalja, hogy a hatvani 4. számú házi gyermekorvosi működéséhez szükséges engedélyeket, saját 
vállalkozása nevére megkéri. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést köt, indokolt 
esetben szerződését megújítja, módosítja. A Megbízott kijelenti, hogy a házi gyermekorvosi és iskola-orvosi ellátást a 
mindenkori finanszírozási szerződés alapján utalt összegért biztosítja. 
 
3.) Megbízott tudomásul veszi, hogy a házi gyermekorvosi szolgálat számára 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. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
részére a kötelező adatszolgáltatásokat teljesíti.  
 
4.) Megbízott kötelezi magát arra, hogy a városban működő házi gyermekorvosokkal, illetve a választott kollegiális 
szakmai vezetővel együttműködik.  
 
5.) Megbízott működési ideje heti 40 óra, mely magába foglalja a rendelőben és a betegek lakásán történő ellátást és 
tanácsadást. A rendelési idő  heti 20 óra, mely magában foglalja a heti 4 órás prevenciós rendelést is.  
Rendelési idő: 
Hétfő   8:00 - 12:00 óráig, 
Kedd              12:00 - 17:00 óráig, 
Szerda    8:00 - 12:00 óráig, 
Csütörtök             13:00 - 17:00 óráig, 
Péntek                8:00 – 11:00 óráig. 
 
Rendelkezésre állási idő hétfő – csütörtök 8.00 órától 17.00 óráig, péntek 8.00 órától 12.00 óráig tart. Megbízó jogosult 
a szerződés teljesítését, a rendelési idő betartását a jogszabályi keretek között ellenőrizni. 
 
6.) Megbízott vállalja, hogy helyettesítéséről és a helyettes díjazásáról maga gondoskodik. Akadályoztatása, 
szabadsága, illetve egyéb távolléte idejére – az ezt szabályozó rendeletnek megfelelően – saját költségén köteles 
gondoskodni helyettesítéséről a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 
rendeletben és a hatósági engedélyben foglaltak szerint. 
Az egészségügyi szolgáltató tartós, 30 munkanapot meghaladó helyettesítés esetében, köteles a helyettesítés tényét és az 
eseti helyettes orvos személyét, a helyettesítés rendjét az önkormányzatoknak és mindazon személyeknek, akik felé az 
egészségügyi szolgáltató e körben kötelező bejelentési kötelezettséggel tartozik, írásban bejelenteni. 
A felek úgy állapodnak meg, hogy a lakosságot az eseti helyettesítésről, annak módjáról és helyéről, az eseti 
helyettesítés ideje alatti rendelési időről az egészségügyi szolgáltató köteles tájékoztatni, úgy hogy az eseti 
helyettesítésre vonatkozó adatokat a háziorvosi körzet rendelőjében ki kell függeszteni, továbbá az érintett 
önkormányzatokat haladéktalanul elektronikus úton értesíteni kell. 
 
7.) Megbízott vállalja, hogy az egészségügyi ellátást segítő asszisztenciáról maga gondoskodik. A jelen szerződésben és 
az EüM rendeletben meghatározott feladatokat a jogszabályi képesítési előírásoknak megfelelően az általa 
foglalkoztatott szakalkalmazottal a mindenkori jogszabályi előírásoknak, szakmai és etikai szabályoknak megfelelően 
látja el a működési engedélyben foglalt rendelési időben. 
 
8.) Megbízó a tulajdonát képező hatvani 2605/3  hrsz.-on felvett háziorvosi rendelőt (továbbiakban: rendelő), amely 
természetben 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 4/a. szám alatt található, a megbízott részére bérleti díj fizetési kötelezettség 
nélkül bérbe adja. A rendelő az alábbi helyiségekből áll: kizárólagos használatú rendelő és adminisztrációs helyiség, 
közös használatú betegváró, elkülönítő, és WC, közös használatú takarító eszköztár, hulladéktároló, babakocsi tároló, 
felnőtt akadálymentes mosdó, WC, gyermekmosdó. 
 
9.)  Megbízott kötelezi magát, hogy a rendelő közüzemi díjait az alábbiak szerint fizeti meg: 



- a gázenergia díjának 31 %-át, 
- a víz-és csatornadíj esetén az egyedi mérő által mért mennyiség 30 %-a 
- elektromos energia esetén a rendelő egyedi mérője által mért mennyiség,  
- kéményseprés 33,33 %-át  
- a szemétszállítás 10,%-át,  
- riasztófelügyelet, karbantartási és kivonulási díj 33,33 %-át,  
megrendelő által kiállított számla alapján 15 napon belül a megrendelő 10403538-49575051-56561001 számú 
bankszámlájára megfizeti. Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltató részére a fenti közüzemi számlákat egyidejűleg 
másolatban megküldi.  
 
10.) Megbízott hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a 9. pont szerinti számlákat nem egyenlíti ki, úgy a jelen szerződés 
mellékletét képező írásbeli felhatalmazás alapján megbízó azonnali beszedési megbízás formájában a számláját vezető 
pénzintézetnél a követelést benyújtja. 
 
11.) Megbízó vállalja, hogy a rendelő épületére vonatkozóan teljes körű vagyonbiztosítást köt.  
 
12.) Megbízó vállalja, hogy gondoskodik a kizárólagos használatú rendelő és adminisztrációs helyiség, közös 
használatú betegváró, elkülönítő, és WC, közös használatú takarító eszköztár, hulladéktároló, babakocsi tároló, felnőtt 
akadálymentes mosdó, WC, gyermekmosdó karbantartásáról és állagmegóvásáról gondoskodik a lakások és helyiségek 
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: lakástörvény) szerint azzal, hogy a rendelőhöz tartozó berendezések pótlásával  és cseréjével  kapcsolatos  
költségeket viseli; karbantartási és állagmegóvási feladatok teljesítéséről a szolgáltató a megrendelőt, a tárgyévet követő 
év március 1. napjáig írásban tájékoztatja. 
 
13.) Megbízó a tulajdonos felelősségkörébe tartozó, a lakástörvény 10-11. § és a 13. § (4) bekezdésében meghatározott 
felújítási munkákra vonatkozó igényét a következő évre vonatkozólag a megrendelő felé minden év október 31. napjáig 
a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyekkel foglalkozó szervezeti egysége útján írásban bejelentheti. Megrendelő a 
következő évi költségvetési rendeletének elfogadását követő 30 napon belül tájékoztatja a szolgáltatót a felújítási 
munkákkal kapcsolatban.  
 
14.) Megbízott átalakítást, bővítést, értéknövelő beruházást csak a megbízó előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet.  
 
15.) Megbízott vállalja, hogy a helyiségek tisztántartásáról, rendeltetésszerű használatára való alkalmasságáról 
gondoskodik.  
 
16.) Megbízott vállalja, hogy a köztisztaság fenntartásáról valamint a zöldterületek használatáról szóló 17/2016. (VII. 
1.) önkormányzati rendelet 5. és 6. §-ának megfelelően a rendelő vonatkozásában gondoskodik a takarításról, hó- és 
síkosság-mentesítéséről.  
 
17.) Megbízott tudomásul veszi, hogy a rendelőt rendelési időn kívül gyógyító-megelőző tevékenységre használhatja, 
de bérbe nem adhatja. 
 
18.) A megbízott maga gondoskodik nyomtatványok, egyszer használatos eszközök, kötszerek, gyógyszerek, 
fertőtlenítőszerek, tisztítószerek beszerzéséről. A megbízott köteles tevékenysége során a higiénés és tisztasági 
rendszabályok betartására. 
 
19.) A jogszabályi és működési feltételek időközbeni változása esetén a szerződő felek 30 napon belül írásban, jelen 
szerződés módosítására, kiegészítésére javaslatot tehetnek. 
  
20.) Az önkormányzat által rendeletben megállapított körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért esetleges 
kár esetén a megbízó kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a 
megbízott által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. 
 
21.) 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. 
 
22.) Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a szerződését bármely okból megszűntetik, hiánytalanul 
átadja adathordozón az őt követő háziorvosnak a beteg adatait, törzskartonját, illetve az általa vezetett nyilvántartásokat 
a folyamatos betegellátás biztosítása érdekében. 
 



23.) A felek jelen szerződés aláírásával nyilatkoznak, hogy jelen szerződés megkötésére kellő felhatalmazással 
rendelkeznek, melyet Hatvan Város Önkormányzata tekintetében a 269/2021. (Iv. 12.) számú, míg Kerekharaszt 
Község Önkormányzata tekintetében a ……./2021.(…..) számú polgármesteri határozat biztosít. 
 
24.) Jelen szerződés 2021. május 1-jén lép hatályba és a hatvani 4. számú házi gyermek orvosi körzet praxisának 
eladásáig/átvételéig, legfeljebb 2021. szeptember 30. napjáig szól.  Jelen szerződést bármelyik fél jogosult rendes 
felmondása által megszüntetni 6 hónapos felmondási idő közbeiktatásával. Jelen szerződést bármelyik fél jogosult 
rendkívüli felmondással megszüntetni, amennyiben jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét a másik fél nem 
teljesíti, így 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. 
 
25.) A felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban peren 
kívül rendezik. A felek pertárgyértéktől függően kikötik a Hatvani Járásbíróság vagy az Egri Törvényszék kizárólagos 
illetékességét és annak a szerződés aláírásával alávetik magukat. 
 
26.) A felek jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az 
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, valamint más egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 

 
27.) Jelen szerződést felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben teljesen egyezőt, helybenhagyólag 
aláírják.  
 
Hatvan, 2021. április … 
 
 

Horváth Richárd polgármester „Konzílium-ZS” Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Hatvan Város Önkormányzata Dr. Nagy Tamás János      
megbízó megbízott 

 
 

Szabó Ádám polgármester 
Kerekharaszt Község Önkormányzata 

megbízó 
 

Határozat száma:  274/2021. (IV. 22.) sz. polgármest eri 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 
Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér, hrsz.: 5331/24) 223/2020. (VII.23.) számú képviselő-
testületi határozattal elfogadott és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 1. sz. mellékletét 
képező módosító okiratnak megfelelően módosítom. Egyben jóváhagyom a határozat 2. sz. mellékletét képező, 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. Felkérem az intézmény vezetőjét, hogy az 
intézmény szervezeti és működési szabályzatának módosításáról intézkedjen. 
 
Határidő: 2021. április 30.  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 Ady Endre Könyvtár intézményvezetője (szervezeti és működési szabályzat módosítása) 

 
(A 274/2021. (IV. 22.) sz. polgármesteri határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma:  276/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri határozat  

 
1. 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 Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel (a továbbiakban: egyesület) megkötött és 2018. 
december 14. napján módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodásban 
foglaltak végrehajtása érdekében – a Belügyminisztériummal megkötött támogatói okiratokkal, a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal állásfoglalásával, a Miniszterelnökség és a Heves Megyei Kormányhivatal által adott 



válasziratokkal összhangban – jóváhagyom a Hatvani Multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnok jogi 
helyzetének rendezése érdekében eddig az önkormányzat nevében tett jognyilatkozatokat. 

 
2. Hatvan város polgármestereként Hatvan Város Önkormányzata nevében a Hatvani Kézilabda és Szabadidő 

Sportegyesület által a 2020. augusztus 18. napján és 2020. szeptember 21. napján előterjesztett leveleiben 
megjelölt pénzügyi tárgyú követeléseit – kivéve a NAV állásfoglalásban részletezett konstrukcióból eredő ÁFA 
fizetési kötelezettség – nem fogadom el. 

 
3. Hatvan város polgármestereként Hatvan Város Önkormányzata nevében úgy döntök, hogy a 

Belügyminisztériummal megkötött támogatói okiratokban írt módon való elszámolás érdekében valamennyi 
pénzügyi, adóügyi és jogi tekintetben szükséges és indokolt egyeztetéseket le kell folytatni az egyesülettel. 
Ezek eredménytelensége esetén a szükséges hatósági, bírósági eljárásokat meg kell indítani. A támogatói 
okiratokban írt módon való elszámolás érdekében a Belügyminisztériumnál el kell járni, és továbbra is 
folyamatosan tájékoztatni kell Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjait. 

 
4. Hatvan város polgármestereként Hatvan Város Önkormányzata nevében úgy döntök, hogy a 

Belügyminisztériumtól kapott önkormányzati támogatások határidőben történő, jogszerű elszámolása 
érdekében az egyesület által előterjesztett egyéb igények és kérelmek vonatkozásában az egyesülettel a 
további egyeztetéseket le kell folytatni, valamint törekedni kell arra, hogy egyesülettel teljes körű megállapodás 
kerüljön elfogadásra és aláírásra. 

 
5. Hatvan város polgármestereként Hatvan Város Önkormányzata nevében úgy döntök, hogy „a Hatvani 

Multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnok megépítése” tárgyú Belügyminisztériumi elszámolás jelenlegi 
állapotáról szóló beszámolót elfogadom.  

 
Határidő: 2021. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  277/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri határozat  

 
1. 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 fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján 
Lakatos Simon, Csabai Norina Mia, Ring Adél Sára, Viczián Benett, Kohári Gergely, Dávid Luca Rebeka, 
Kelemen Csongor, Ködmön Száva Ilona, Nagy Anna és Nagy-Kovács Liza gyermekeket személyenként 
40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesítem, melyet 18. életévének betöltése napjától 
vehet igénybe. 

2. A fenti kérelmezők számára összesen 400.000,- Ft – azaz Négyszázezer Forint – támogatást biztosítok. A 
támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a szociális 
feladatokban szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 
Határidő: 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  278/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri 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 
jegyző 2020. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolóját elfogadom.   
 
Határidő: 2021. május 31. (a Kormányhivatal részére történő megküldésre) 
Felelős: Hatvan város jegyzője a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  279/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2020. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló 
beszámolóját elfogadom. 

 
Határidő: 2021. május 31. (a Kormányhivatal részére történő megküldésre) 
Felelős: Hatvan város jegyzője a Hatósági Iroda útján 

 
 
 
 



Határozat száma:  280/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri 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 
Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) továbbképzési tervét jóváhagyólag elfogadom. 
 
Határidő: 2021. december 31. (a továbbképzési tervben előirányzott képzések teljesítésére) 
Felelős: az Ady Endre Könyvtár igazgatója 

 
Határozat száma:  281/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri 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 
Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) 2021. évi beiskolázási tervét jóváhagyólag 
elfogadom. 
 
Határidő: 2021. december 31. (a beiskolázási tervben előirányzott képzések teljesítésére) 
Felelős: az Ady Endre Könyvtár igazgatója 

 
Határozat száma:  282/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri 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 
Grassalkovich Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) továbbképzési tervét jóváhagyólag 
elfogadom. 
 
Határidő: 2021. december 31. (a továbbképzési tervben előirányzott képzések teljesítésére) 
Felelős: a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatója 

 
Határozat száma:  283/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri 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 
Grassalkovich Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 2021. évi beiskolázási tervét 
jóváhagyólag elfogadom. 
 
Határidő: 2021. december 31. (a beiskolázási tervben előirányzott képzések teljesítésére) 
Felelős: a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatója 

 
Határozat száma:  284/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri 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 
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) továbbképzési tervét 
jóváhagyólag elfogadom. 
 
Határidő: 2021. december 31. (a továbbképzési tervben előirányzott képzések teljesítésére) 
Felelős: az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény megbízott igazgatója 

 
Határozat száma:  285/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri 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 
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) 2021. évi beiskolázási tervét 
jóváhagyólag elfogadom. 
 
Határidő: 2021. december 31. (a beiskolázási tervben előirányzott képzések teljesítésére) 
Felelős: az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény megbízott igazgatója 

 
Határozat száma:  286/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri 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 
elfogadom Hatvan Város Sportfejlesztési Koncepcióját a 2021. évtől 2025. évig terjedő időszakra vonatkozóan. 
 
 



Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  287/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri 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 
együttműködési megállapodást kötök a Futball Club Hatvan egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Népkert utca 
2.), mely alapján a 2021. évre vonatkozóan összesen 50 000 000.- Ft, azaz Ötvenmillió forint támogatást nyújtok 
Hatvan Város Önkormányzata nevében az egyesület részére. A megállapodás a 2021. évre kerül megkötésre.  
A 2021. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszközök” 
költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2021. április 30. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  288/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri 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 
együttműködési megállapodást kötök a Hatvani Góliát Diáksport Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, 
Szabadság út 13.), mely alapján a 2021. évre vonatkozóan 600 000.- Ft, azaz Hatszázezer forint támogatást 
nyújtok Hatvan Város Önkormányzata nevében az egyesület részére. A megállapodás a 2021. évre kerül 
megkötésre. A 2021. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 
5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet a 4. mellékletben az „Alapítványoknak, szervezeteknek átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2021. április 30. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  289/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri 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 
együttműködési megállapodást kötök a Hatvani Úszó, Vízilabda és Szabadidő Klub Sportegyesülettel (székhelye: 
3000 Hatvan, Bocskai út 22.), mely alapján a 2021. évre vonatkozóan 2 500 000.- Ft, azaz Kettőmillió-ötszázezer 
forint támogatást nyújtok Hatvan Város Önkormányzata nevében az egyesület részére. A megállapodás a 2021. 
évre kerül megkötésre. A 2021. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről 
szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet a 4. mellékletben az „Alapítványoknak, szervezeteknek átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2021. április 30. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  290/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri 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 
együttműködési megállapodást kötök a Lokomotív Sport Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Boldogi út MÁV 
Sporttelep), mely alapján a 2021. évre vonatkozóan 1 200 000.- Ft, azaz Egymillió-kettőszázezer forint támogatást 
nyújtok Hatvan Város Önkormányzata nevében az egyesület részére. A megállapodás a 2021. évre kerül 
megkötésre. A 2021. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 
5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet a 4. mellékletben az „Alapítványoknak, szervezeteknek átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  

 
Határidő: 2021. április 30. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  291/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri 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 
együttműködési megállapodást kötök a Triton Triatlon Club Hatvan SE (székhelye: 3000 Hatvan, Dolgozók útja 
13.) egyesülettel, mely alapján a 2021. évre vonatkozóan 450 000.- Ft, azaz Négyszázötvenezer forint támogatást 
nyújtok Hatvan Város Önkormányzata nevében az egyesület részére. A megállapodás a 2021. évre kerül 



megkötésre. A 2021. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 
5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet a 4. mellékletben az „Alapítványoknak, szervezeteknek átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2021. április 30. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  292/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri 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 
együttműködési megállapodást kötök a Triton Triatlon Club Hatvan SE (székhelye: 3000 Hatvan, Dolgozók útja 
13.) egyesülettel a Kosárlabda Szakosztály támogatása céljából, mely alapján a 2021. évre vonatkozóan 250 000.- 
Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint támogatást nyújtok Hatvan Város Önkormányzata nevében az egyesület 
részére. A megállapodás a 2021. évre kerül megkötésre. A 2021. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város 
Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében az 
„Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2021. április 30. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  293/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri 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 
határozat mellékletét képező okiratnak megfelelően, Dr. Nagy Tamással (egyéni vállalkozói igazolvány száma: 
53433466; székhelye: 2100 Gödöllő, Knézich Károly u. 40.; adószáma: 69611926-1-33) a hatvani 4. számú házi 
gyermekorvosi körzet egészségügyi feladatainak ellátására megkötött helyettesítésre irányuló megbízási 
szerződést 2021. április 30. napjával közös megegyezéssel megszüntetem. 
 
Határidő: 2021. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
MEGÁLLAPODÁS 

megbízási szerződés megszüntetéséről 
 

amely létrejött egyrészről: 
 
Hatvan Város Önkormányzata 

 székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 KSH stat. számjel: 15729394 -8411-321-10 
 adószám: 15729394-2-10 
 képviseli: Horváth Richárd polgármester, mint megrendelő  
(a továbbiakban: megbízó) 

 
Kerekharaszt Községi Önkormányzat  

székhelye: 3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2. 
KSH stat. számjel: 15729576-8411-321-10 
adószám: 15729576-2-10 
képviseli: Szabó Ádám polgármester, mint megrendelő  
(a továbbiakban:  megbízó) 

 
másrészről: 
Dr. Nagy Tamás 
  születési hely, idő: Jászberény, 1957.05.21. 
  lakik: 2100 Gödöllő, Knézich Károly u. 40. 
  adószáma: 69611926-1-33 
  orvosi nyilvántartási száma: 37921 
  vállalkozói igazolvány száma: 53433466 

(a továbbiakban: megbízott) 
 

között az alábbiak szerint: 
 

Előzmények: 



Felek 2020. december 18. napján a hatvani 4. számú házi gyermekorvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátására 
megbízási szerződést kötöttek, mely 2021. április 8. napján módosítottak (továbbiakban: szerződés). 
A szerződés alapján a megbízott vállalta a Hatvan város területén lévő 4. számú házi gyermekorvosi körzetben a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM 
rendelet) 1. §-a alapján területi ellátási kötelezettséget vállalva, folyamatos háziorvosi ellátás biztosítását a 0-14 éves 
korú hatvani és kerekharaszti gyermekek számára, felkérésre a 14-18 év közötti személyeket is ellátja. Felek 
megállapodása szerint a szolgáltató az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben 
meghatározott iskola-egészségügyi feladatokat lát el az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (3000 Hatvan, 
Rákóczi u. 4. szám), a Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51. szám), a Hatvani Gesztenyéskert 
Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 10. szám), a Mesevilág Tagóvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 13. szám) és a 
Kerekharaszti Csillagfény Óvoda (3009 Kerekharaszt, Kerekharaszti u. 2. szám) tekintetében.  
Megbízott a tevékenységet a 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. utca 4/a. szám alatti gyermekorvosi rendelőben fejtette ki.  
Tekintettel a megbízott kérelmére a felek az előzményi részben részletesen megjelölt megbízási szerződést közös 
megegyezéssel megszüntetik az alábbiak szerint:  
 
1.) Megállapodó felek kijelentik, hogy az előzményekben részletesen megjelölt megbízási szerződést  közös 
megegyezéssel 2021. április 30. napján megszüntetik. 
 
2.) Felek kijelentik, hogy 2021. április 30. napjáig a megbízott ellátja a szerződésben foglalt feladatait. Ezen időpontig 
Hatvan Város Önkormányzata jogosult a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által folyósított finanszírozás teljes 
összegére. A megbízottal történő elszámolás a szerződés 9. pontja szerint történik. A szerződés megszűnéséig felmerülő 
költségek és bevételek összevezetésére, és az egymással történő elszámolásra a felek közös megegyezése alapján a 
szerződés megszűnését követő 60 napon belül kerül sor. 
A szerződés megszűnését követően a felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le, e körben tételes leltárt vesznek fel a 
rendelőben elhelyezett, az önkormányzat tulajdonát képező ingóságokról.  
 
3.) Megállapodó felek közül az önkormányzat Magyarországon nyilvántartott önálló jogi személy, a megbízott magyar 
állampolgár. Jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi Hatvan Város Önkormányzata tekintetében a 
293/2021. (IV.29.) számú, Kerekharaszt Községi Önkormányzat tekintetében a 48/2021. (IV.13.) számú polgármesteri 
határozat. 
Jelen megszüntető okiratot felek kellő megértés után, mint akaratukban mindenben megegyezőt saját kezűleg, 
jóváhagyólag aláírták. 
 
Hatvan, 2021. április 29. 
 
 

Horváth Richárd polgármester Dr. Nagy Tamás 
Hatvan Város Önkormányzata egyéni vállalkozó  

megrendelő megbízott 
 
 

Szabó Ádám polgármester  
Kerekharaszt Községi Önkormányzat  

megrendelő  
 

Határozat száma:  294/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri 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 Védőnői Szolgálat 2020. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadom. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  295/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri 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 Tankerületi Központtal (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) együttműködve a Hatvani Lesznai Anna 
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézményben (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.) – az EFOP 4.1.6-os pályázati konstrukció keretében 
történő infrastrukturális felújításra – a Hatvani Tankerületi Központ által vagyonkezelésbe nem vett ingatlanrészre 
vonatkozóan megállapodást kötök az EFOP 4.1.6-os pályázattal és esetleges egyéb forrásokkal nem 
finanszírozott munkákra, legfeljebb bruttó 10.881.006,- Ft összeg erejéig történő kötelezettségvállalással. 



Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „vagyonnyilvántartás,- és gazdálkodás, értékbecslés” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2021. május 31. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  296/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva úgy 
döntök, hogy a Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) megkötött 
városfejlesztési együttműködési megállapodás keretei között a 2021. évben 150.000.000,- Ft kiadás kerüljön 
finanszírozásra, melynek fedezete Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2021. december 31. (fejlesztések elvégzésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  297/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva úgy 
döntök, hogy a Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) megkötött 
városfejlesztési együttműködési megállapodás keretében szervezendő nyári gyermektáborozáshoz szükséges 
megbízási szerződések az önkormányzat saját nevében kerüljenek megkötésre. A megbízási szerződések 
pénzügyi fedezete a 296/2021. (IV. 29.) számú polgármesteri határozat alapján rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2021. augusztus 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  298/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri 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 
támogatom a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) pályázatának 
benyújtását az Agrárminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett „Zöld Óvoda” cím 
elnyerésére vonatkozó pályázati felhívásra.  
 
Határidő: 2021. április 29. (hozzájáruló nyilatkozat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki Iroda útján. 

 
Határozat száma:  299/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri 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 nem fogadom el a VOLÁNBUSZ Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131.) Hatvan város területén 
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységével kapcsolatos 
2018., 2019. és 2020. évre vonatkozó beszámolóit azzal, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel egyeztetések lefolytatása 
szükséges annak érdekében, hogy a közszolgáltatási szerződésben foglalt finanszírozási kötelezettségének 
Hatvan Város Önkormányzata eleget tudjon tenni. 
 
Határidő: azonnal (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  300/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva úgy 
döntök, hogy a 2020. évi „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” tárgyú pályázathoz kapcsolódóan a 
Grassalkovich Művelődési Ház (3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) és telephelye, a VOKE Liszt Ferenc Művelődési 
Ház (3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 6-8.) részére 215 db összecsukható fa anyagú szék az IKEA 
Lakberendezési Kft.-től (székhely: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22.), mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőtől kerüljön beszerzésre bruttó 857.850,- Ft összegben.  



Pénzügyi fedezet 260.000,- Ft összegben pályázati forrásból és az önerő 600.000,- Ft összegben Hatvan Város 
Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében az 
„egyéb szakfeladatok” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2021. május 10. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  301/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva úgy 
döntök, hogy Hatvan Város Önkormányzata „Seprűgép beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít 
nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 25.280.369.- Ft + ÁFA, összesen bruttó 32.106.069.- Ft. 
A szükséges pénzügyi fedezet összege Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 
19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében szereplő „Közösségi Költségvetési Alap” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
A közbeszerzési eljárás során közreműködő bíráló bizottság tagjainak a következő személyeket jelölöm ki: 
1.) Johancsik Mónika, gazdálkodási irodavezető - a Bizottság elnöke; 
2.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 
3.) Török Éva, Hatvani Szolgáltató Kft. ügyvezetője. 
 
Határidő: 2021. május 15. (a közbeszerzési eljárás elindítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  302/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri 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, Kandó Kálmán utca rossz állapotú aszfaltos útburkolatának a javítási munkáinak elvégzésével összesen 
500 m2 felületen a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1046 Budapest, Wolfner utca 6. 1. em. 103.) bízom meg bruttó 
4.578.350,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
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. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  303/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri 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, Balassi Bálint út és a Klapka utca egyes rossz állapotú aszfaltos járdaszakaszainak a javítási munkáinak 
elvégzésével összesen 178 m2 felületen a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1046 Budapest, Wolfner utca 6. 1. em. 
103.) bízom meg bruttó 4.176.179,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a tartalék kiadások között a „Közösségi Költségvetés Alap” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  304/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri 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, Gorkij utca és a Hegyalja út egyes rossz állapotú beton járdaszakaszainak a javítási munkáinak 
elvégzésével összesen 226 m2 felületen a KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) 
bízom meg bruttó 4.502.435,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a tartalék kiadások között a „Közösségi Költségvetés Alap” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 



Határozat száma:  305/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri határozat  
 

Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva úgy 
döntök, hogy Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 658/2015. (IX.24.) számú határozatával elfogadott 
Hatvan város integrált településfejlesztési stratégiáját Hatvan Város Önkormányzata továbbra is változatlan 
tartalommal alkalmazza. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 

 
Határozat száma:  306/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
módosítom a 349/2020. (XII. 10.) számú polgármesteri határozatot olyan módon, hogy a határozat szövegében a 
„Hatvan Város Önkormányzata nevében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatósággal (székhely: 
3300 Eger, Mátyás király út 136/A.) és a MÁV Zrt. -vel (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) a 
munkálatok elvégzésére vonatkozó együttműködési megállapodást kötök azzal, hogy a munkálatok elvégzéséhez 
a felek egyenként bruttó 2.200.000,- Ft pénzügyi keretösszeget biztosítanak.” szövegrész helyébe a „Hatvan 
Város Önkormányzata nevében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatósággal (székhely: 3300 
Eger, Mátyás király út 136/A.) a munkálatok elvégzésére vonatkozó együttműködési megállapodást kötök azzal, 
hogy a munkálatok elvégzéséhez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatósága bruttó 2.200.000,- Ft, 
Hatvan Város Önkormányzata bruttó 4.400.000,- Ft pénzügyi keretösszeget biztosít.” szöveg lép. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Csapadékvíz elvezető rendszer tervezés, 
kivitelezés” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2021. május 31. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  307/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri 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, Lőrinci, Apc, Ecséd, Szűcsi és Zagyvaszántó települések önkormányzatai, valamint a Heves Megyei 
Vízmű Zrt. (székhely: 3300 Eger, Hadnagy u. 2.) között 2017. december 19-i hatállyal megkötött bérleti-
üzemeltetési szerződést – tekintettel a Kerekharaszt településen kiépült szennyvízhálózatra – a határozat 1. 
mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítom, egyúttal a határozat 2. mellékletét képező, 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződést jóváhagyólag elfogadom. 
 
Határidő: 2021. május 10. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 307/2021. (IV. 29.) sz. polgármesteri határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma:  308/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri 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 
tudomásul veszem a Végső Company 60 Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Attila utca 51.) a Hatvan város 
közigazgatási területén a települési folyékony hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésére 
vonatkozóan megkötött közszolgáltatási szerződésnek a gazdasági társaság által 2021. szeptember 23. napjával 
történő felmondását. 
 
Határidő: azonnal (értesítésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  309/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri 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 
TIFE HUNGARY Kft.-t (székhely: 3031 Zagyvaszántó, Ady Endre u. 51.) bízom meg Hatvan város közigazgatási 
területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanító helyre 
történő elhelyezésével bruttó 4.826,- Ft/m³ egységáron, illetve száraz WC-tisztításával, szállításával, 
ártalmatlanításával bruttó 25.400,- Ft/db egységáron 2021. szeptember 23-tól határozatlan időre, azzal a 



feltétellel, hogy a szolgáltatást 2021. december 31-ig a jelenleg érvényben lévő közszolgáltatási díjakon kell 
végezni. 
 
Határidő: azonnal (szerződéskötésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  310/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri 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 2442 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Boldogi út 9. szám alatti önkormányzati tulajdonú 
ingatlan egy részének használója, a Hatvani Vasutas Lövészklub (képviseli: Szabó Gábor egyesületi elnök) 
részére a gázszolgáltatóval történő szerződésmódosítás céljából a tulajdonosi hozzájárulást megadom. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  311/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
tulajdonosi hozzájárulást adok a Magyarországi Baptista Egyház Hatvani Baptista Gyülekezete (székhely: 3000 
Hatvan, Munka utca 27.) részére a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő hatvani 5325/8 hrsz.-ú kivett 
közterület művelési ágú földrészleten 2 db lépcső kialakításának munkálataihoz. 
A lépcsők kialakítása során a kérelmező köteles a szakmai, munka- és balesetvédelmi szabályokat 
maradéktalanul betartani. 
Hatvan Város Önkormányzata a munkavégzés során az esetleges károkért felelősséget nem vállal. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 
 
Határidő: azonnal (tulajdonosi hozzájárulás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  312/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
tulajdonosi hozzájárulást adok a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) 
részére a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő hatvani 4517 hrsz.-ú földrészlet belső udvarán 
található kültéri játszóeszközök (2 db fészekhinta és 1 db hinta) alá gumi ütéscsillapító felület elhelyezéséhez. 
A tervezett beruházás során a kérelmező köteles a szakmai, munka- és balesetvédelmi szabályokat 
maradéktalanul betartani. 
Hatvan Város Önkormányzata a munkavégzés során az esetleges károkért felelősséget nem vállal. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb esetleges engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 
 
Határidő: azonnal (tulajdonosi hozzájárulás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  313/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva úgy 
döntök, hogy a Centervill Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel (3000 Hatvan, Pintér I. u. 2.) az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 0335/8 hrsz.-ú ideiglenes út üzemeltetési feladatainak ellátására 2016. június 30-
án megkötött szerződést közös megegyezéssel 2021. május 31-i hatállyal megszüntetem. 
 
Határidő: 2021. május 31. (megszüntető okirat aláírása) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  314/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri 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 kerékpáros útvonal kerüljön kialakításra a bevásárlóközponthoz a határozat melléklete szerint a 
Mészáros Lázár út és az Irinyi János utca között. 
 
 



Határidő: 2021. május 31. (burkolati jelek felfestésére, táblázásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 314/2021. (IV. 29.) sz. polgármesteri határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  315/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri 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 4930 hrsz.-ú Batthyány utcának a Honvéd utca és Barcsay Jenő 
utca közötti szakaszán lévő 7,5 tonnát meghaladó össztömegű tehergépjárművekkel való közlekedést tiltó táblák 
alá kerüljön kihelyezésre a „kivéve engedéllyel, kivéve hétfőn 8-16” feliratú kiegészítő tábla a határozat melléklete 
szerint. 
 
Határidő: 2021. május 20. (táblázásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 315/2021. (IV. 29.) sz. polgármesteri határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  316/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri 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, Legány Ödön utca 10/A. számú ingatlan előtti útbeszakadás javítási munkáinak elvégzésével összesen 
10 m2 felületen a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1046 Budapest, Wolfner utca 6. 1. em. 103.) bízom meg bruttó 
317.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
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. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  317/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
tulajdonosi hozzájárulást adok a hatvani 2015 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a 3000 
Hatvan, Attila u. 72. számú ingatlan előtt 1 db meggyfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db gömbkőris fa 
ültetésével kerüljön pótlásra a 3000 Hatvan, Teleki úton. 
 
Határidő: 2021. május 15. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  318/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
tulajdonosi hozzájárulást adok a hatvani 2015 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a 3000 
Hatvan, Attila u. 72. számú ingatlan előtt 1 db akácfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db gömbkőris fa 
ültetésével kerüljön pótlásra a 3000 Hatvan, Teleki úton. 
 
Határidő: 2021. május 15. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  319/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
tulajdonosi hozzájárulást adok a hatvani 2123 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a 3000 
Hatvan, Botond u. 2. számú ingatlan mellett a Mohács utcában 1 db hársfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a 
fa 1 db gömbkőris fa ültetésével kerüljön pótlásra a 3000 Hatvan, Teleki úton. 
 
Határidő: 2021. május 15. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 



Határozat száma:  320/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri határozat  
 

Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
tulajdonosi hozzájárulást adok a hatvani 4931 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a 3000 
Hatvan, Batthyány u. 34. számú ingatlan mellett a Dózsa György utcában 2 db vérszilvafa kivágásához azzal a 
feltétellel, hogy a fák 2 db díszszilva fa ültetésével kerüljenek pótlásra a 3000 Hatvan, Dózsa György utcában. 
 
Határidő: 2021. május 15. (tulajdonosi hozzájárulás megadására)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  321/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
tulajdonosi hozzájárulást adok a hatvani 3955 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a 3000 
Hatvan, Szabadság út 2. számú ingatlan előtt 2 db fűzfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 2 db díszszilva 
fa ültetésével kerüljenek pótlásra a 3000 Hatvan, Dózsa György utcában. 
 
Határidő: 2021. május 15. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  322/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
tulajdonosi hozzájárulásomat adom a Hatvan, „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” projekt keretében 
a hatvani 2994/3 hrsz.-ú földrészleten 1 db akácfa, 1 db korai juharfa és 1 db gesztenyefa, valamint a hatvani 
5227/1 hrsz.-ú földrészleten 4 db gesztenyefa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fák a határozat 
mellékletében meghatározott 54 db fa ültetésével kerüljenek pótlásra a 3000 Hatvan, Kossuth téren. 
 
Határidő: 2021. május 15. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  323/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri 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 területein élő kóbor macskák ellátásával a Vilavet 2013 Kft.-t (székhely: 2112 
Veresegyház, Kálvin utca 22. b. ép.) bízom meg az alábbi egységárakon: 
 

Megnevezés   Bruttó ár (Ft)  

Kandúr macska ivartalanítása*  7.500,- 

Nőstény macska ivartalanítása*  15.000,- 

Veszettség elleni oltás  4.800,- 

Macskabetegségek elleni kombinált oltás***  5.250,- 

Veszettség elleni oltás + macskabetegségek elleni kombinált oltás együtt  6.500,- 

Chipezés + oltási könyv + regisztráció (adminisztráció) országos 
nyilvántartásba való regisztrációval együtt 

 
4.500,- 

2 kg-ig  300,- 

4 kg-ig  300,- Féreghajtás** 

4 kg felett  300,- 

Bolhátlanító kezelés 4 hetes hatástartalmú bolhairtóval (Ft/állat/alkalom)  2.000,- 

Fizikális betegvizsgálat  5.200,- 

Egyéb műtéti beavatkozás  15.000,- Ft-tól 

Napi panziós elhelyezés (Ft/állat/nap)  2.000,- 

 *Az ár tartalmazza az állatok bódítását, műtét utáni felügyeletét, szükség esetén 
varratszedést. 

 **Az ár a tabletta beadásával együtt értendő. 



 *** A vakcina a macskák fertőző bélgyulladása (panleukopenia), fertőző rhinotracheitise és 
calicivírusok okozta náthája ellen. 

bruttó 500.000,- Ft keretösszegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
számú önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között az „Állategészségügyi feladatok” 
költséghelyen bruttó 500.000,- Ft összeg erejéig rendelkezésre áll. 

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

 
Határozat száma:  324/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva úgy 
döntök, hogy a Lőrincz Szilvia részére bérbe adott 3000 Hatvan, Gódor Kálmán u. 7. 1/3. szám alatti 
önkormányzati lakás bérleti szerződését 2021. május 11. napjától meghosszabbítom a bérlőnek az Albert 
Schweitzer Kórház-Rendelőintézetnél (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.) meglévő alkalmazotti 
viszonya fennállásáig, de legfeljebb 2026. május 10-ig terjedő határozott időtartamra. 
 
Határidő: 2021. május 10. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  325/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri 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 
3000 Hatvan, Pázsit u. 5. 1/4. szám alatti önkormányzati bérlakást Köteles András tűzoltó őrmester részére, a 
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatvani Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (székhely: 3000 
Hatvan, Hunyadi tér 19.) alkalmazottjának költségelven, pályázati eljárás mellőzésével közérdekű lakásként bérbe 
adom határozott időtartamra a szerződéskötés időpontjától bérlő Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Hatvani Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságnál meglévő alkalmazotti jogviszonyának fennállásáig, de legfeljebb öt 
év időtartamra, az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 
19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben foglalt feltételekkel. 
 
Határidő: 2021. május 10. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  326/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri 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 
3000 Hatvan, Gódor Kálmán u. 6. földszint 9. szám alatti önkormányzati bérlakást Horváth Mária pedagógus 
részére, a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, 
Géza fejedelem u. 2.) alkalmazottjának költségelven, pályázati eljárás mellőzésével közérdekű lakásként bérbe 
adom határozott időtartamra a szerződéskötés időpontjától bérlő Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és 
Képességfejlesztő Általános Iskolánál meglévő alkalmazotti jogviszonyának fennállásáig, de legfeljebb öt év 
időtartamra, az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 
19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben foglalt feltételekkel. 
 
Határidő: 2021. május 10. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  327/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri 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 nyilatkozom, hogy a hatvani 5318/2/A/3 hrsz.-ú, természetben 3000 
Hatvan, Grassalkovich út 8. fsz. 1. szám alatti lakás vonatkozásában bejegyzett elővásárlási jog ingatlan-
nyilvántartásból történő törléséhez feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásomat adom. 
 
Határidő: 2021. április 30. (a határozat megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
 



Határozat száma:  328/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri határozat  
 

Hatvan város polgármestere első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásával kapcsolatos öntést hozott. 
 

Határozat száma:  329/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri határozat  
 

Hatvan város polgármestere első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásával kapcsolatos öntést hozott. 
 

Határozat száma:  330/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri határozat  
 

Hatvan város polgármestere önkormányzati hatósági üggyel kapcsolatos öntést hozott.  
 

Határozat száma:  331/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri határozat  
 

Hatvan város polgármestere önkormányzati hatósági üggyel kapcsolatos öntést hozott.  
 

Határozat száma:  332/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri határozat  
 

Hatvan város polgármestere önkormányzati hatósági üggyel kapcsolatos öntést hozott.  
 

Határozat száma:  333/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri határozat  
 

Hatvan város polgármestere önkormányzati hatósági üggyel kapcsolatos öntést hozott.  
 

Határozat száma:  334/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri határozat  
 

Hatvan város polgármestere önkormányzati hatósági üggyel kapcsolatos öntést hozott.  
 

Határozat száma:  335/2021. (IV. 29.) sz. polgármest eri határozat  
 

Hatvan város polgármestere önkormányzati hatósági üggyel kapcsolatos öntést hozott.  
 

Határozat száma:  338/2021. (V. 3.) sz. polgármester i határozat  
 

Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Hatvan, Bálvány utca 1930 hrsz.-ú ingatlanon 13 konténerből álló rendelő építményhez ideiglenes mérőhely 
kialakításával és a konténereknek a villamos energia hálózatra történő rákötésével a  LEDVILLSZER Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízom meg bruttó 584.200,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati 
rendelet 4. mellékletében a „Városüzemeltetési feladatok” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  339/2021. (V. 3.) sz. polgármester i határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Hatvan, Bálvány utca 1930 hrsz.-ú ingatlanon 13 konténerből álló rendelő építménynek az ivóvíz és szennyvíz 
hálózatra történő rákötésével a Disposer Kft.-t (székhely: 1039 Budapest, Sinkovits Imre utca 6.) bízom meg bruttó 
866.902,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati 
rendelet 4. mellékletében a „Városüzemeltetési feladatok” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  340/2021. (V. 3.) sz. polgármester i határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Hatvan, Bálvány utca 1930 hrsz.-ú ingatlanon 13 konténerből (melyből 4 db 24”-os 9 db 20”-os) álló rendelő 
építmény konténereinek bérlésével, leszállításával, összeszerelésével, szétszerelésével és elszállításával a 
CONTAINEX Container-Handels-geselleschaft m. b. H.-t (székhely: 2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ  Südstrasse 



14/objekt 15) bízom meg bruttó 12.123.420,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési feladatokon belül a „Vagyonnyilvántartás és  
-gazdálkodás, értékbecslés” költséghelyen 10.000.000.- Ft és a „Városüzemeltetési feladatok” költséghelyen 
2.123.420,- Ft összegben rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  341/2021. (V. 3.) sz. polgármester i határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
Hatvan Város Önkormányzata nevében tulajdonosi hozzájárulást adok a KÖTIVIÉP' B Közép-Tisza Vidéki 
Vízépítő és Telekommunikációs Kft. (5000 Szolnok, Gáz utca 1.) részére az önkormányzat tulajdonában álló 
hatvani 11182/62 hrsz.-ú kivett szántó művelési ágú ingatlan 609 m2 nagyságú területrészének a határozat 
mellékletét képező vázlat szerinti művelés alól történő végleges kivonásához. 
A végleges művelés alól történő kivonással kapcsolatos valamennyi költség, kötelezettség a KÖTIVIÉP' B Kft.-t 
terheli. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 
 
Határidő: azonnal (kérelmező értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 341/2021. (V. 3.) sz. polgármesteri határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  342/2021. (V. 3.) sz. polgármester i határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
Hatvan Város Önkormányzata nevében a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 206107/250 
kódszámú nyílt felhívására pályázatot nyújtok be. A támogatási intenzitás mértéke legfeljebb 80%. A tervezett 
fesztivál teljes költsége bruttó 18.750.000,- Ft, így az elnyerni kívánt támogatás összege bruttó 15.000.000,- Ft. Az 
önerő 3.750.000,- Ft összegben Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) 
önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2021. május 4. (pályázat benyújtásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  343/2021. (V. 3.) sz. polgármester i határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
Hatvan Város Önkormányzata nevében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) 
bekezdése alapján a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.-t (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131.) közvetlenül 
megbízom a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítási közszolgáltatás további ellátásával 
a közszolgáltatásra vonatkozó pályázati eljárás eredményes lezárását (eredményhirdetését) követő hónap utolsó 
napjáig, de legkésőbb 2022. április 30. napjáig.  
 
Határidő: 2021. május 10. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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Szerkeszt őség:  3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 


