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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
18/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról 

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

1. § 

(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásának 
a) bevételi főösszegét: 8.390.490 e Ft-ban állapítom meg, ebből: 

aa) finanszírozási műveletek bevétele: 0 e Ft, 
ab) pénzforgalom nélküli bevételek: 2.243.337 e Ft, 

b) kiadási főösszegét: 6.261.296 e Ft-ban állapítom meg, amiből a finanszírozási műveletek kiadásai: 87.284 e 
Ft. 

(2) A költségvetés végrehajtásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2020. évi 
költségvetésének pénzforgalmi mérlegét (működési felhalmozási mérleget) a 2. melléklet szemlélteti. 

2. § 

A bevétel fő összetevői: 
a) Intézményi működési bevételek: 251.408 e Ft, 
b) Helyi adóbevételek: 4.011.439 e Ft, 
c) Átengedett központi adók: 0 e Ft, 
d) Bírságok, pótlékok: 6.083 e Ft, 
e) Állami támogatás: 1.615.767 e Ft, 
f) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 49.030 e Ft, 
g) Támogatásértékű bevételek: 

ga) működési célú támogatásértékű bevételek: 142.645 e Ft, 
gb) felhalmozási célú támogatásértékű bevételek: 0 e Ft, 

h) Államháztartáson kívülről kapott véglegesen átvett pénzeszköz: 
ha) működésre átvett: 17.894 e Ft, 
hb) felhalmozásra átvett: 11.357 e Ft, 

i) Támogatási kölcsönök visszatérülése: 41.530 e Ft, 
j) 2019. évi pénzmaradvány: 2.243.337 e Ft, 
k) Felhalmozási célú kölcsön: 0 e Ft. 

3. § 

A kiadás teljesítés kiemelt tételeinek alakulása: 
a) Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai: 4.610.108 e Ft, 

aa) Személyi jellegű kifizetés: 1.631.923 e Ft, 
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 275.669 e Ft, 
ac) Dologi kiadás: 1.431.335 e Ft, 
ad) Kölcsönök: 0 e Ft, 
ae) Működési célú támogatásértékű kiadások: 65.222 e Ft, 
af) Működésre átadott pénzeszközök: 553.081 e Ft, 
ag) Ellátottak juttatásai: 17.082 e Ft, 
ah) Elvonások, befizetési kötelezettségek 635.796 e Ft. 

b) Önkormányzati és intézményi felhalmozási, felújítási kiadások összesen: 1.563.904 e Ft, 
c) Önkormányzati felhalmozási, felújítási kiadások: 

ca) Beruházások: 149.390 e Ft, 
cb) Felújítások: 622.034 e Ft, 
cc) Felhalmozásra átadott: 764.410 e Ft, 
cd) Kölcsönök: 3.300 e Ft, 

d) Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások: 
da) Beruházások: 24.454 e Ft, 
db) Felújítások: 316 e Ft, 
dc) Felhalmozásra átadott: 0 e Ft, 

e) Hitel törlesztés 87.284 e Ft. 

 



4. § 

(1) Az önkormányzat 2020. évi bevételeit költségvetési szervenként a 3. melléklet, a működési, fenntartási 
kiadásait a 4. melléklet, a felhalmozási, felújítási feladatokat az 5. melléklet tartalmazza. 

(2) Az önkormányzat és intézményeinek 2020. évi létszámadatait a 6. melléklet tartalmazza. 

(3) Az önkormányzat és intézményeinek pénzmaradványát 2.243.337 e Ft összegben hagyom jóvá. A maradvány 
intézményenkénti felosztását a 7. és 8. melléklet tartalmazza. 

(4) Az önkormányzat és intézményei vagyonmérlegét a 9. melléklet alapján 28.195.253 e Ft főösszeggel hagyom 
jóvá. 

(5) A normatív állami támogatás elszámolását a 10. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat támogatás 
elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettsége: 23.969 e Ft. 

(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiről készült kimutatást a 11. melléklet szemlélteti. 

(7) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet, a közvetlenül nyújtott támogatásokat a 
13. melléklet tartalmazza. 

(8) Európai Uniós támogatással megvalósuló működési, fejlesztési kiadásokat a 14. melléklet tartalmazza 

(9) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti 
bontásban a 15. melléklet tartalmazza. 

(10) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlegét kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok 
bontásban a 16. melléklet tartalmazza. 

5. § 

Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba. 
 
Hatvan, 2021. május 28. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 

(A 18/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
19/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 

a gyermeket nevel ő családok támogatásáról 

Hatvan város polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a 
következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A rendelet célja Hatvan város népességmegtartó erejének növelése, ennek érdekében a Hatvan városban 
kiskorú gyermeket nevelő családok anyagi támogatása. 

(2) A gyermeket nevelő családok támogatása egyszeri, vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható. 

2. § 

A rendelet személyi hatálya kiterjed Hatvan város közigazgatási területén élő nagykorú, magyar állampolgársággal 
rendelkező személyekre, akik – házastársak, élettársak esetén legalább az egyik fél - legalább egy éve Hatvan 
városban lakóhellyel rendelkeznek, életvitelszerűen lakóhelyükön laknak és családjukban kiskorú gyermeket 
nevelnek. 



3. § 

E rendelet alkalmazásában: 
1. Család: a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. 
§ (1) bekezdés c) pontja szerinti értelmezés. 
2. Egyedülálló: az Szt. 4. § (1) bekezdés l) pontja szerinti értelmezés. 
3. Jövedelem: az Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti értelmezés. 
4. Élettársi kapcsolat: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:514. § (1) bekezdésében 
meghatározott kapcsolat, melyet e rendelet alkalmazása során közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozattal vagy 
névaláírás-hitelesítéssel ellátott nyilatkozattal kell igazolni. 

4. § 

(1) Gyermeket nevelő családok támogatásában részesíthető az a kérelmező, aki 
a) a kérelem benyújtásának időpontjában legalább egy éve Hatvanban állandó lakóhellyel rendelkezik és ott 
életvitelszerűen él, 
b) kiskorú gyermeket nevel, 
c) egyedülálló és a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 500%-át, vagy családos és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át. 

(2) Nem jogosult támogatásra a kérelmező, ha 
a) a támogatásra irányuló kérelmében olyan valótlan adatokat közöl, melyek számára jogosulatlan előnyt 
jelentenek, vagy 
b) önmaga vagy a vele közös háztartásban élő személy(ek) az önkormányzat felé fennálló bármilyen adó-, 
lakbér- vagy egyéb tartozással rendelkezik. 

5. § 

A támogatás mértéke 
a) egy kiskorú gyermeket nevelő család esetén: 8.000 Ft, 
b) kettő kiskorú gyermeket nevelő család esetén: 16.000 Ft, 
c) három vagy annál több kiskorú gyermeket nevelő család esetén: 24.000 Ft. 

6. § 

(1) A gyermeket nevelő családok támogatása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet 
benyújtani. 

(2) A kérelem elbírálásához az alábbi iratok szükségesek: 
a) a kérelmező és az együtt élő családtagok jövedelmi viszonyairól szóló – az 1. mellékletben részletezett – 
igazolások és egyéb, a kérelem elbírálásához szükséges nyilatkozatok, 
b) annak igazolása, hogy a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő személy(ek) az önkormányzat felé 
fennálló bármilyen adó-, lakbér- vagy egyéb tartozással nem rendelkezik. 

(3) A kérelmet a tárgyév november 15. napjáig lehet benyújtani személyesen, postai úton vagy Ügyfélkapun 
keresztül elektronikus úton a Hatvani Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Osztályára (a továbbiakban: 
Általános Igazgatási Osztály). 

7. § 

(1) A gyermeket nevelő családok támogatásáról Hatvan város polgármestere dönt. 

(2) A támogatás éves keretösszege a mindenkori költségvetés lehetőségeinek függvényében kerül 
meghatározásra. 

(3) A támogatásnyújtás folyamatos igénybejelentés alapján, az igények benyújtása sorrendjében, a rendelkezésre 
álló éves keretösszeg erejéig történik. 

(4) A támogatásra vonatkozó döntést az Általános Igazgatási Osztály készíti elő, amely ellenőrizheti a kérelemben 
foglalt adatok valódiságát, különösen az egy lakcímen lakók címadatait. A támogatás elbírálása során – különösen 
a jogosultág feltételeinek megállapításánál – az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. 
rendelkezéseit, az eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 



(5) A támogatás a kérelem tárgyában hozott határozat meghozatalától számítva folyamatosan, legkésőbb a 
tárgyév december 15. napjáig kerül átutalásra a kérelmező pénzintézetnél vezetett folyószámlájára vagy ennek 
hiányában postai úton kerül kifizetésre. 

8. § 

Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba és 2021. december 31-én hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2021. május 28. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 

(A 19/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
20/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 

a nyugdíjasok, nyugdíjszer ű ellátásban részesül ők pénzügyi támogatásáról 

Hatvan város polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a 
következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A rendelet célja Hatvan város népességmegtartó erejének, a lakosság jólétének növelése, ennek érdekében a 
Hatvan városban életvitelszerűen élő, a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú vagy 
hozzátartozói nyugellátásban, nyugdíjszerű ellátásban (a továbbiakban együtt: nyugellátás) részesülők anyagi 
támogatása. 

(2) A nyugellátásban részesülők támogatása egyszeri, vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható. 

2. § 

A rendelet személyi hatálya kiterjed Hatvan város közigazgatási területén élő nagykorú, magyar állampolgársággal 
rendelkező személyekre, akik legalább egy éve Hatvan városban lakóhellyel rendelkeznek, életvitelszerűen 
lakóhelyükön laknak és nyugellátásban részesülnek. 

3. § 

E rendelet alkalmazásában: 
1. Nyugellátás: e rendelet alkalmazásában nyugellátásban részesülő az a személy, aki a kérelem 
benyújtásának időpontjáig az alábbi ellátásban részesül: 

a) öregségi vagy öregségi jellegű nyugdíj, 
b) rokkantsági ellátás, 
c) özvegyi nyugdíj, 
d) szülői nyugdíj, 
e) árvaellátás, 
f) rehabilitációs ellátásban, 
g) korhatár előtti ellátásban, 
h) rokkantsági járadékban, 
i) rehabilitációs ellátás, 
j) szolgálati járandóság, 
k) baleseti járadék, baleseti hozzátartozói nyugellátás, 
l) házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, 
m) m)mezőgazdasági szövetkezeti járadék, 
n) egészségkárosodott személyek járadéka, 
o) egyéb nyugdíj, járadék 

2. Család: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. 
§ (1) bekezdés c) pontja szerinti értelmezés. 
3. Egyedülálló: az Szt. 4. § (1) bekezdés l) pontja szerinti értelmezés. 



4. Jövedelem: az Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti értelmezés. 
5. Élettársi kapcsolat: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:514. § (1) bekezdésében 
meghatározott kapcsolat, melyet e rendelet alkalmazása során közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozattal vagy 
névaláírás-hitelesítéssel ellátott nyilatkozattal kell igazolni. 
6. Kereső tevékenység: a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény 58. § (5) bekezdés e) pontja szerinti értelmezés. 

4. § 

(1) Pénzügyi támogatásában részesíthető az a nyugellátásban részesülő kérelmező, aki 
a) a kérelem benyújtásának időpontjában legalább egy éve Hatvanban állandó lakóhellyel rendelkezik és ott 
életvitelszerűen él, 
b) nyugellátásban részesül, 
c) egyedülálló és a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 500%-át, vagy családban él és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át. 

(2) Nem jogosult támogatásra a kérelmező, ha 
a) a támogatásra irányuló kérelmében olyan valótlan adatokat közöl, melyek számára jogosulatlan előnyt 
jelentenek, 
b) önmaga vagy a vele közös háztartásban élő személy(ek) az önkormányzat felé fennálló bármilyen adó-, 
lakbér- vagy egyéb tartozással rendelkezik, vagy 
c) kereső tevékenységet folytat. 

5. § 

A támogatás mértéke 
a) egyedülálló kérelmező esetén: 8.000 Ft/fő, 
b) családban élő kérelmező esetén jogosultanként: 6.000 Ft/fő. 

6. § 

(1) A nyugellátásban részesülők támogatása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet 
benyújtani. Házastársak, élettársak esetén az igényt egy formanyomtatványon kell benyújtani. 

(2) A kérelem elbírálásához az alábbi iratok szükségesek: 
a) a kérelmező és az együtt élő családtagok jövedelmi viszonyairól szóló – az 1. mellékletben részletezett – 
igazolások és egyéb, a kérelem elbírálásához szükséges nyilatkozatok, 
b) annak igazolása, hogy a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő személy(ek) az önkormányzat felé 
fennálló bármilyen adó-, lakbér- vagy egyéb tartozással nem rendelkezik. 

(3) A kérelmet a tárgyév november 15. napjáig lehet benyújtani személyesen, postai úton vagy Ügyfélkapun 
keresztül elektronikus úton a Hatvani Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Osztályára (a továbbiakban: 
Általános Igazgatási Osztály). 

7. § 

(1) A nyugellátásban részesülők pénzügyi támogatásáról Hatvan város polgármestere dönt. 

(2) A támogatás éves keretösszege a mindenkori költségvetés lehetőségeinek függvényében kerül 
meghatározásra. 

(3) A támogatásnyújtás folyamatos igénybejelentés alapján, az igények benyújtása sorrendjében, a rendelkezésre 
álló éves keretösszeg erejéig történik. 

(4) A támogatásra vonatkozó döntést az Általános Igazgatási Osztály készíti elő, amely ellenőrizheti a kérelemben 
foglalt adatok valódiságát, különös tekintettel az egy lakcímen lakók címadatait. A támogatás elbírálása során – 
különösen a jogosultág feltételeinek megállapításánál - az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. 
rendelkezéseit, az eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 

(5) A támogatás a kérelem tárgyában hozott határozat meghozatalától számítva folyamatosan, legkésőbb a 
tárgyév december 15. napjáig kerül átutalásra a kérelmező pénzintézetnél vezetett folyószámlájára vagy ennek 
hiányában postai úton kerül kifizetésre. 

 



8. § 

Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba és 2021. december 31-én hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2021. május 28. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 

(A 20/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
21/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 

az általános iskolai tanulmányokat kezd ő gyermekek támogatásáról 

Hatvan város polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a 
következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A rendelet célja Hatvan város népességmegtartó erejének növelése, ennek érdekében olyan, Hatvanban 
életvitelszerűen élő családok támogatása, amelyek általános iskolai tanulmányokat kezdő gyermeket nevelnek. 

(2) A gyermeket nevelő családok támogatása egyszeri vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható, 
füzet- és tanszercsomag vásárlása céljából. 

2. § 

A rendelet személyi hatálya kiterjed Hatvan város közigazgatási területén élő nagykorú személyekre, akik legalább 
egy éve Hatvan városban lakóhellyel rendelkeznek, életvitelszerűen lakóhelyükön laknak és családjukban a 
kérelem benyújtásának évében általános iskolai tanulmányokat kezdő kiskorú gyermeket nevelnek. 

3. § 

(1) E rendelet szerinti támogatásban részesíthető az a kérelmező, aki 
a) a kérelem benyújtásának időpontjában legalább egy éve Hatvanban állandó lakóhellyel rendelkezik, 
b) életvitelszerűen Hatvanban él, 
c) kiskorú gyermeket nevel, és 
d) a gyermek a kérelem benyújtásának évében, első alkalommal kezdi meg az általános iskolai tanulmányait. 

(2) Nem jogosult támogatásra a kérelmező, ha 
a) a támogatásra irányuló kérelmében olyan valótlan adatokat közöl, melyek számára jogosulatlan előnyt 
jelentenek, vagy 
b) az önkormányzat felé fennálló bármilyen adó-, lakbér- vagy egyéb tartozással rendelkezik. 

4. § 

A támogatás mértéke a kérelmező családjában élő és minden, a kérelem benyújtásának évében általános iskolai 
tanulmányokat kezdő gyermek után 5000 Ft. 

5. § 

(1) A támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani. 

(2) A kérelmet 2021. november 15. napjáig lehet benyújtani személyesen, postai úton vagy Ügyfélkapun keresztül 
elektronikus úton a Hatvani Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Osztályára (a továbbiakban: Általános 
Igazgatási Osztály). 

 



6. § 

(1) A támogatás megállapításáról Hatvan város polgármestere dönt. 

(2) A támogatás éves keretösszege a mindenkori költségvetés lehetőségeinek függvényében kerül 
meghatározásra. 

(3) A támogatás nyújtása folyamatos igénybejelentés alapján, az igények benyújtása sorrendjében, a 
rendelkezésre álló éves keretösszeg erejéig történik. 

(4) A támogatásra vonatkozó döntést az Általános Igazgatási Osztály készíti elő. A támogatás elbírálása során az 
eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(5) A támogatás a kérelem tárgyában hozott határozat meghozatalától számítva folyamatosan, legkésőbb a 
tárgyév december 15. napjáig kerül átutalásra a kérelmező pénzintézetnél vezetett folyószámlájára vagy ennek 
hiányában postai úton kerül kifizetésre. 

7. § 

Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba és 2021. december 31-én hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2021. május 28. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 

(A 21/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 
 
 



HATVAN VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK HATÁROZATAI  
 

Határozat száma:  361/2021. (V. 21.) 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 számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Hatvan és 
Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 2020. 
évi egyszerűsített éves beszámolóját 86.938 eFt eszköz-forrás egyező főösszeggel elfogadom, egyúttal a 
társaság taggyűlésének írásbeli szavazólapján igennel szavazok. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  362/2021. (V. 21.) 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 Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 2020. évi -3.107 eFt adózás utáni eredményét elfogadom, egyúttal 
a társaság taggyűlésének írásbeli szavazólapján igennel szavazok. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  363/2021. (V. 27.) 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 szándéknyilatkozatot írok alá a Grand Automotive Central Europe Kft.-vel 
(székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51.) e-Mobilitással kapcsolatos technológiák fejlesztése érdekében. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  364/2021. (V. 27.) 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 Korlátolt Felelősségű Társasággal 
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) az önkormányzati tulajdonban álló 
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésére 2021. január 1. napjától 2026. december 31. 
napjáig tartó határozott időtartamra közszolgáltatási szerződést kötök a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 
Határidő: 2021. május 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZ ŐDÉS 

Önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésére 

Amely létrejött egyrészről 

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; 
PIR: 729392; 
statisztikai számjele: 15729394-8411-321-10; 
adószáma: 15729394-2-10 
bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10403538-49575051-56561001; 
képviseli: Horváth Richárd polgármester 

mint megrendelő (továbbiakban: megrendelő), 

másrészről 



HATVANI GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ  
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.; 
cégjegyzékszáma: 10-09-034320 
statisztikai számjele: 24756107-6920-113-10 
adószáma: 24756107-2-10 
bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10403538-00027547-00000001 
képviseli: Maruzsné Németh Beáta ügyvezető, önálló cégjegyzési joggal 

mint közszolgáltató (továbbiakban: közszolgáltató), 

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alábbi napon és helyen, a következő feltételek szerint: 

I. A szerződés tárgya 

1. Felek rögzítik, hogy megrendelő tulajdonát képezik az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről 
és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet függeléke szerinti lakások (a továbbiakban: lakások), 
illetve nem lakás céljára szolgáló helyiségek (a továbbiakban: helyiségek), melyek megrendelő lakás- és 
helyiséggazdálkodási helyi közszolgáltatási feladatának tárgyi feltételeit képezik. Szerződő felek jelen szerződés 
aláírásával egyidejűleg megállapodnak abban, hogy jelen szerződés mellékleteit Hatvan Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére, valamint 
az elidegenítésből származó bevételek felhasználására vonatkozó szabályokról szóló 19/2011. (IV.1.) önkormányzati 
rendeletének mellékletei hatályba lépésével egyidejűleg annak megfelelően kialakítják és mellékelik.  

2. Felek megállapodnak abban, hogy közszolgáltató a lakások és helyiségek üzemeltetését a mindenkor hatályos 
jogszabályok, így különösen a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: lakástörvény), illetve az önkormányzat tulajdonában 
álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. IV.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
lakásrendelet), valamint Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntései, így különösen az adott 
időszakra vonatkozó lakáskoncepció alapján köteles végezni. Megrendelő a lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek üzemeltetéséhez szükséges dokumentumokat, kulcsokat jegyzőkönyvi rögzítés mellett jelen okirat aláírását 
megelőzően már átadta közszolgáltatónak. 

3. A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetése különösen az alábbi feladatokat foglalja magában: 
a) a lakásrendelet 4. § (4) a) pontja szerint a lakás- és helyiségbérleti szerződés megkötése, módosítása, közös 
megegyezéssel való megszüntetése azzal, hogy a szerződést a Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazó határozata 
alapján az üzemeltető törvényes képviselője jogosult aláírni, 
b) lakásnak, helyiségnek a bérlő rendelkezésére bocsátása 
c) lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek jog- és szerződésszerű használatának folyamatos ellenőrzése; 
d) amennyiben közszolgáltató észleli, hogy a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek nem bérlői 
kötelezettségbe tartozó karbantartási feladatok merülnek fel, úgy azt 8 napon belül jelzik tulajdonos, mint megrendelő 
részére  
e) amennyiben közszolgáltató észleli, hogy a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel kapcsolatban felújítási 
feladatok merülnek fel, úgy azt 15 napon belül jelzik a tulajdonos, mint megrendelő részére 
f) a lakásokra és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó bérleti díj, külön szolgáltatások díjának, valamint 
egyéb, a lakás vagy helyiség használatával kapcsolatos költségek, illetve lakáshasználati vagy helyiséghasználati díj 
beszedése, kezelése és nyilvántartása; 
g) a vonatkozó jogszabályok szerinti intézkedések megtétele a lakásokra vonatkozó bérleti díj, külön szolgáltatások 
díjának, valamint egyéb, a lakás vagy helyiség használatával kapcsolatos költségek, illetve lakáshasználati vagy 
helyiséghasználati díj meg nem fizetése, továbbá egyéb jog- és szerződésellenes bérlői magatartás esetén; 
h) a bérbeadói döntések előkészítése és végrehajtása, szociális alapon történő bérbeadás esetén a Hatvani Polgármesteri 
Hivatal Általános Igazgatási Osztályával (továbbiakban: Általános Igazgatási Osztály) együttműködve; 
i) bérlőtársi jogviszony létesítésének engedélyezése (lakásrendelet 4.§ (4) bekezdés i) pont) 
j) a lakásba való befogadáshoz történő hozzájárulás (lakásrendelet 4. § (4) bekezdés j) pont) 
k) önkényesen elfoglalt lakás kiürítése iránti eljárás kezdeményezése (lakásrendelet 4.§ (4) bekezdés k) pont) 
l) amennyiben a lakást jogcím nélkül használó felszólítás ellenére sem távozik, vele szemben bírósági vagy hatósági 
eljárás önkormányzat nevében való megindítása (lakásrendelet 4.§ (4) bekezdés l) pont) 
m) a bérbeadó felé történő beszámolás; 
n) a szükséges nyilvántartások vezetése; közreműködik a Hatvani Polgármesteri Hivatal által elvégzendő 
adatbekérésekkel kapcsolatban 
o) az üzemeltetési feladat körébe eső ügyekben a bérbeadó képviselete; és 
p) ügyfélszolgálat működtetése. 



II. Az üzemeltetési feladat tartalma 

4. A felek megállapodnak abban, hogy az önkormányzati lakások és helyiségek tekintetében bérbeadói jogok és 
kötelezettségek a közszolgáltatót illetik, illetve terhelik azzal, hogy egyes döntéseket kizárólag Lakásrendeletben 
meghatározott módon lehet meghozni, illetőleg egyes döntések meghozatalára a Lakásrendeletben meghatározott szerv 
jogosult. 

5. Közszolgáltató a lakások és helyiségek bérbeadásának előkészítése körében köteles: 
 
a) pályázati eljárás lefolytatásához szükséges eljárásokat előkészíteni, és a pályázatokat a pályázóktól dokumentált 

módon átvenni, melyet követően a benyújtásra nyitva álló határidő alatt a Bérbeadó részére átadni.  
b) a lakásrendeletben meghatározott esetekben bérbevételére vonatkozó kérelemmel kapcsolatos javaslatot tenni a 

megrendelő felé és a Bérbeadó döntéseket előkészíteni 
c) bérleti szerződéseket a vonatkozó jogszabályoknak és a bérbeadó döntésének megfelelően aláírásra előkészíteni 
d) a bérleti szerződés megkötését követően a lakást vagy helyiséget birtokba adni 
e) a Legány Ö. út 61., 63., 65. számú, pályázati támogatással megvalósult önkormányzati szociális bérlakások 

vonatkozásában a pályázati feltételeknek megfelelően 20 éven keresztül csak és kizárólag szociális 
bérlakásokként üzemeltetni. 

6. Közszolgáltató a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek jog- és szerződésszerű használatának folyamatos 
ellenőrzése körében köteles a lakások rendeltetésszerű használatát évente egy alkalommal – indokolt esetben többször – 
jegyzőkönyvi rögzítés mellett ellenőrizni. 

7. Közszolgáltató a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek nem bérlői kötelezettségbe tartozó közszolgáltatási 
feladatainak ellátása keretében köteles a bérlői, társasházi, illetve bérbeadói, valamint tulajdonosi bejelentések, illetve a 
6. pont szerinti ellenőrzések alkalmával tapasztalt, vagy egyébként tudomására jutott, nem bérlői kötelezettségbe tartozó 
karbantartási feladatokat tulajdonos, mint megrendelő felé 8 napon belül jelezni. 

8. Közszolgáltató továbbá köteles a Legány Ö. út 61., 63., 65. számú, pályázati támogatással megvalósult önkormányzati 
szociális bérlakások vonatkozásában a pályázati feltételeknek megfelelően az állagmegóvásról és a szükség szerinti 
felújításról gondoskodni oly módon, hogy ezen munkálatok elvégzésének szükségességéről a megrendelőt mint 
tulajdonost értesíti. 

9. Közszolgáltató a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek közszolgáltatási feladatainak ellátása keretében 
köteles a bérlői, társasházi, illetve bérbeadói, valamint tulajdonosi bejelentések, illetve a 6. pont szerinti ellenőrzések 
alkalmával tapasztalt, vagy egyébként tudomására jutott, időszerű felújítási feladatokat a tulajdonosnak, mint 
megrendelőnek 15 napon belül jelezni. 

10. Közszolgáltató a lakásokra, illetve nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó lakbér, bérleti díj, külön 
szolgáltatások díjának, valamint egyéb, a lakáshasználattal kapcsolatos költségek, illetve lakáshasználati díj beszedése, 
kezelése és nyilvántartása keretében köteles: 
a) havonta írásban értesíteni a bérlőt a bérleti díj, külön szolgáltatások díjának, valamint az egyéb, a lakás vagy helyiség 
használatával kapcsolatos költségek összegéről, illetve a lakáshasználót vagy helyiség használóját a lakáshasználati díj 
összegéről; 
b) a bérleti díjat, külön szolgáltatások díját, valamint egyéb, a lakás vagy helyiség használatával kapcsolatos 
költségeket, illetve a lakáshasználati díjat havonta beszedni; 
c) nyilvántartást vezetni a bérlőt terhelő bérleti díjról, külön szolgáltatások díjáról, valamint egyéb, a lakás vagy 
helyiség használatával kapcsolatos költségekről, illetve a lakáshasználót vagy a helyiség használóját terhelő 
lakáshasználati díjról; 
d) a hátralékokat kezelni akként, hogy 

• Ha a bérlő a lakásbérleti díj, a lakáshasználati díj, a külön szolgáltatások díja és egyéb, lakáshasználattal 
kapcsolatos költségek meg nem fizetéséből származó, bruttó 100.000,- Ft-ot – illetve ha az kevesebb, a három 
havi lakásbérleti díj összegét meghaladó tartozást halmoz fel, az üzemeltető köteles haladéktalanul, az 
önkormányzat nevében fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezni. 

• A lakásbérleti díj, a lakáshasználati díj, a külön szolgáltatások díja és egyéb, lakáshasználattal kapcsolatos 
költségek meg nem fizetéséből származó bruttó 200.000,- Ft összegű tartozás, vagy  – ha az kevesebb - három 
havi lakásbérleti díj tartozás felhalmozása következtében, az üzemeltető a lakásbérleti szerződést felmondja, 
valamint elrendeli a lakás kiürítését, a tartozás behajtását. A lakás kiürítésére, a tartozás behajtására irányuló 
eljárásban az üzemeltető az önkormányzat nevében jár el. 

Jelen bekezdésben meghatározott eljárások igazgatási szolgáltatási díjait, illetékeit, valamennyi egyéb költségét az 
üzemeltető viseli és azt a bérlőre átháríthatja.  
/lakásrendelet 37. § (1) és (2) bekezdés/ 

e.) lakásokra és helyiségekre vonatkozó bérleti díjjal, külön szolgáltatások díjával, valamint egyéb, a lakás vagy 
helyiség használatával kapcsolatos költségekkel, illetve lakáshasználati díjjal kapcsolatos könyvviteli feladatokat 
ellátni; és 



f) folyamatosan kapcsolatot tartani a Hatvani Polgármesteri Hivatallal illetve a Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálattal. 

11. Közszolgáltató a lakásokra és helyiségekre vonatkozó bérleti díj, külön szolgáltatások díjának, valamint egyéb, a lakás 
vagy helyiség használatával kapcsolatos költségek, illetve lakáshasználati díj meg nem fizetése, továbbá egyéb jog- és 
szerződésellenes bérlői magatartás esetén a vonatkozó jogszabályok szerinti intézkedések megtétele keretében köteles: 
a) negyedévente értesíteni a bérlőt, illetve a lakáshasználót (helyiség használóját) a bérbeadóval szemben fennálló 
tartozásáról, mely értesítésben felhívja a bérlőt, illetve lakáshasználót (helyiség használóját) annak kiegyenlítésére, 
valamint tájékoztatást ad az esetleges jogkövetkezményekről; 
b) a bérleti díj, a lakáshasználati díj, a külön szolgáltatások díja és egyéb, lakás vagy helyiség használatával kapcsolatos 
költségek alapján keletkezett tartozás bérlői elismeréséről és a kötelezettségek bérlői vállalásáról szóló bérbeadói 
döntést előkészíteni; 
c) a bérleti díj és lakáshasználati díj meg nem fizetése esetén – a bérbeadó döntése alapján – a bérleti szerződés 
megszüntetését, és új, alacsonyabb komfortfokozatú lakásra vonatkozó bérleti szerződést előkészíteni; 
d) a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően felszólítani a bérlőt jog- és szerződésszerű magatartás tanúsítására; 
e) a bérleti szerződésben foglalt bérlői kötelezettség be nem tartása esetén a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a 
bérleti szerződés rendkívüli felmondását előkészíteni és végrehajtani oly módon, hogy kiskorút nevelő család esetében 
értesíti a Hatvani Járási Hivatal Gyámügyi Osztályát; és 
f) önkényes lakásfoglalás esetén a bírósági eljárást megindítani vagy közigazgatási eljárást 
kezdeményezni.(lakásrendelet 4. § (1) bekezdés b), illetve 4. § (4) bekezdés l) pont) 
g) a lakáskiürítéssel kapcsolatos perek megindítás, illetőleg ezen perek megindításának előkészítése  
h) a Megrendelő lakáskiürítéssel kapcsolatos döntéseinek végrehajtása 

12. Közszolgáltató a bérbeadói döntések előkészítése és végrehajtása keretében köteles: 

a) a bérbeadói döntésekhez szükséges adatokat szolgáltatni a Hatvani Polgármesteri Hivatal feladatkörében érintett 
szervezeti egysége felé; 
b) a bérbeadói döntésekre vonatkozó javaslatait a Hatvani Polgármesteri Hivatal feladatkörében érintett szervezeti 
egysége részére írásban eljuttatni; 
c) a bérbeadó határozatának megfelelően a bérbeadói döntést végrehajtani; és 
d) a bérleti szerződés megszűnése esetén a lakást vagy helyiséget birtokba visszavenni. 

13. Közszolgáltató a bérbeadó felé történő beszámolás keretében köteles: 

a) a lakások és helyiségek rendeltetésszerű használatával kapcsolatos ellenőrzés eredményéről tárgyévet követő év 
márciusában írásban beszámolni a bérbeadónak; 
b) rendkívüli felmondási okok bekövetkezése esetén a megtett intézkedésekről, illetve a bérleti szerződés felmondásáról 
a bérbeadó soron következő ülésén írásban beszámolni; 
c) lakás vagy helyiség önkényes elfoglalása esetén a megtett intézkedésekről a bérbeadót soron következő ülésén 
írásban tájékoztatni; 
d) jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséről a tárgyévet követő év márciusában beszámolni a 
képviselő-testületnek; 
e) megrendelő kérésére az üzemeltetési feladatának végzéséről haladéktalanul írásbeli tájékoztatást adni; és 
f) a Legány Ö. út 61., 63., 65. számú, pályázati támogatással megvalósult önkormányzati szociális bérlakások 
vonatkozásában a pályázati feltételeknek megfelelően az erre kijelölt minisztérium felé kötelező, minden év szeptember 
30-ig teljesítendő, önkormányzati beszámolás elősegítéséhez minden év szeptember 1-jéig a bérbeadási rendszer 
működéséről, valamint az épületekhez kapcsolódó bevételek és kiadások elszámolásáról a megrendelő felé beszámolni. 

14. Közszolgáltató a szükséges nyilvántartások vezetése keretében köteles jelen szerződésben meghatározott üzemeltetési 
feladatával kapcsolatosan a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő nyilvántartásokat folyamatosan, naprakészen vezetni 
az adatvédelmi előírások figyelembe vételével. Közszolgáltató továbbá köteles a Legány Ö. út 61., 63., 65. számú, 
pályázati támogatással megvalósult önkormányzati szociális bérlakások vonatkozásában a pályázati feltételeknek 
megfelelően ezen bérlakásokhoz kapcsolódó bevételeket és kiadásokat 20 évig külön számlán nyilvántartani. 

15. Közszolgáltató jogosult és köteles a jelen közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatai körébe eső ügyekben a 
tulajdonos önkormányzat képviselete keretében az önkormányzatot jelen okiratnak megfelelően külön írásbeli 
felhatalmazás nélkül, a tulajdonost külön írásbeli felhatalmazás alapján harmadik személyekkel szemben képviselni, így 
elsősorban a közüzemi szolgáltatókkal, társasházakkal szemben.  

Közszolgáltató a társasházakban lévő önkormányzati tulajdonnal kapcsolatos feladatait a következők szerint köteles 
ellátni: 

1. Közszolgáltató a társasház közgyűlésének összehívásáról szóló meghívót haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon 
belül köteles megküldeni tájékoztatás céljából a tulajdonos, mint megrendelő részére a lakásrendelet 3/A. § c) 
pontjába tartozó előzetes döntés meghozatala céljából.  



2. Közszolgáltató köteles részt venni a társasházi közgyűlésen és a lakásrendelet 3/A. § c)-d) pontjába tartozó 
kérdésben a megrendelő 1. pont alapján hozott határozata alapján szavazni. Amennyiben a megrendelő e 
napirendről - a képviselő-testület összehívására rendelkezésre álló idő hiányában -  nem tudott dönteni, 
közszolgáltató a közgyűlésen nem dönthet a társasházi alapító okirat módosítása és a rendes gazdálkodás körét 
meghaladó kiadás kérdésében. A közszolgáltató minden esetben köteles képviselni az önkormányzati lakás- 
illetve nem lakáscélú helyiség bérlőjének, illetve tulajdonosának, mint megrendelőnek az érdekeit. 

3. Közszolgáltató a társasházi közgyűlés határozatát haladéktalanul, de legkésőbb a kézhezvételétől számított 3 
napon belül tájékoztatásul köteles megküldeni a megrendelő részére a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. 
törvény 42. § (1) bekezdésében meghatározott keresetindítási jog esetleges gyakorlása céljából.  

16. Közszolgáltató ügyfélszolgálat működtetése keretében köteles: 

a) székhelyén, valamint telephelyén ügyfélszolgálati irodát működtetni nyilvánosan közzétett ügyfélfogadási rend 
alapján; 
b) az üzemeltetési feladat körébe eső ügyekben a bérlőknek, közüzemi szolgáltatóknak, hatóságoknak és egyéb 
szervezeteknek tájékoztatást nyújtani; és 
c) a bérlők és más személyek által benyújtott kérelmeket jelen szerződésnek és a vonatkozó jogszabályoknak 
megfelelően elintézni, illetve a hatáskörrel rendelkező illetékes közigazgatási szerv vagy a bérbeadó felé továbbítani. 

III. Pénzügyi rendelkezések 

17. Az üzemeltetési feladat során keletkezett bevételek (bérleti díj, külön szolgáltatások díja, egyéb, a lakáshasználattal 
kapcsolatos költségek, illetve lakáshasználati díj) a közszolgáltatót illetik meg, illetve terhelik, mely bevételeket a 
közszolgáltató az üzemeltetési feladata ellátásához használhat fel. 

Fentiek szerint a közszolgáltató a bevételeket az üzemeltetési feladatai ellátásához használhatja fel. A bevétel és az 
üzemeltetési feladatok ellátása során felmerült költségek különbözetét közszolgáltató Hatvan Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hatvan város polgármesterének 233/2020. (XI. 19.) sz. határozatával 
elfogadott Lakáskoncepció értelmében befizeti az önkormányzat Lakásfelújítási Alapjába. 

18. Amennyiben a lakbér, a lakáshasználati díj, a külön szolgáltatások díja és egyéb, lakáshasználattal kapcsolatos 
költségek meg nem fizetése esetén a bírósági eljárás megindítása iránti intézkedéseket a megrendelő teszi meg, úgy a 
közszolgáltatót az ezen eljárásból befolyó bevételből a megrendelő költségeivel csökkentett rész illeti meg. 

19. Azon társasházi lakások vagy helyiségek esetében, amelyek vonatkozásában a társasház felújítási alap képzését 
határozta el, a közszolgáltató a társasházi közös költséget a társasház szervezeti és működési szabályzatában 
foglaltaknak és a társasházi közgyűlési határozatok szerint köteles megfizetni. A társasházi közös költség felújítási 
alapba történő befizetésre vonatkozó része tekintetében a közszolgáltató utólag jogosult számlát kiállítani a megrendelő 
felé, amely alapján a megrendelő a felújítási alapba történő befizetést az ún. lakásalap elkülönített költséghely terhére 
fizet meg a közszolgáltatónak. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az alapok javára történő befizetéssel 
kapcsolatban egymással minden év december 31. napjáig elszámolnak. 

20. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymással az elvégzett közszolgáltatások vonatkozásában a tárgyévet követő 
év március 31. napjáig tételesen elszámolnak. Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a díj felhasználásáról – a 
Felek által egyeztetett irányelvek szerint – tételes kimutatást készít, és azt a tárgyévet követő év március 31. napjáig a 
Megrendelő részére benyújtja. 

21. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelő önkormányzat tulajdonában álló, és bérlő részére birtokba 
nem adott ún. üres önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek fenntartásával kapcsolatban 
felmerülő indokolt költségeket (közös költség, közüzemi díjak) a közszolgáltató által negyedévente készített tételes 
kimutatás alapján részére megtéríti. 

22. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelő a lakásrendelet 23.§ (3) bekezdése alapján kapott bérlői 
fizetési mentesség összegét közszolgáltató részére elszámolás alapján megtéríti a tárgyévet követő év április 30. 
napjáig. 

IV. Megrendelő kötelezettségei 

23. Megrendelő a közszolgáltató előzetesen, írásban bejelentett igénye alapján köteles jelen szerződés teljesítéséhez 
szükséges tárgyi feltételeket biztosítani, mely egyeztetésről és ingó vagyontárgyak esetleges átadás-átvételéről a felek 
kötelesek jegyzőkönyvet felvenni. 

24. Megrendelő köteles minden, a jelen szerződés tárgyát érintő közérdekű lakossági, illetve képviselői bejelentést 
továbbítani közszolgáltató felé, és jogosult ellenőrizni a bejelentés nyomán tett intézkedést. 

V. Záró rendelkezések 

25. Felek a közszolgáltatások maradéktalan elvégzése érdekében szoros együttműködésre kötelesek. 



26. Jelen szerződést felek 2021. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra kötik.  

27. Jelen szerződés megszűnik: 

b) bármelyik fél jelen szerződésben foglalt kötelezettségének írásbeli felszólítást követő ismételt megszegése esetén 
gyakorolható, azonnali hatályú rendkívüli felmondással; 
c) közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével. 

28. Jelen szerződést felek közös megegyezéssel, írásban bármikor módosíthatják. 

29. Jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdést felek elsősorban tárgyalások útján rendezik; netáni per esetére kikötik – 
hatáskörtől függően – a Hatvani Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

30. Jelen szerződést Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva a veszélyhelyzet 
ideje alatt a 364/2021. (V. 27.) számú határozatával hagyta jóvá. 

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

Jelen szerződést felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
aláírják. 

Hatvan, 2021. május 27. 

Hatvan Város Önkormányzata 
képv.: Horváth Richárd polgármester 

„Megrendelő” 

 Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

képv.: Maruzsné Németh Beáta ügyvezető 
„Közszolgáltató” 

 
Határozat száma:  365/2021. (V. 27.) 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 Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 
2020. II. féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadom. 
 
Határidő: 2021. május 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  366/2021. (V. 27.) 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 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 2020. évi egyszerűsített éves beszámolóját 40.218 eFt eszköz-
forrás egyező főösszeggel elfogadom. 
 
Határidő: 2021. május 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  367/2021. (V. 27.) 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 Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 
7.799 eFt adózás utáni eredményét elfogadom és a 2020. évi adózott eredmény teljes összegét 
eredménytartalékba helyezem. 
 
Határidő: 2021. május 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  368/2021. (V. 27.) 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 Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 
ügyvezetője vonatkozásában a 2020. gazdasági évre kiírt célprémium feladatok értékelését elfogadom és 
Maruzsné Németh Beáta ügyvezető részére a 2020. gazdasági évre kifizethető célprémium összegét az éves 
bruttó bér 20 %-ában, azaz bruttó 1.425.600,-Ft összegben határozom meg. 
 
Határidő: 2021. május 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  369/2021. (V. 27.) 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 Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 2020. II. 
féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadom. 
 
Határidő: 2021. május 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  370/2021. (V. 27.) 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 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 
3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 2020. évi egyszerűsített éves beszámolóját 91.597 eFt eszköz-forrás 
egyező főösszeggel elfogadom. 
 
Határidő: 2021. május 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  371/2021. (V. 27.) 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 Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 2020. évi 
-21.647 eFt adózás utáni eredményét elfogadom. 
 
Határidő: 2021. május 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  372/2021. (V. 27.) 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 Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 
ügyvezetője vonatkozásában a 2020. gazdasági évre kiírt célprémium feladatok értékelését elfogadom azzal, hogy 
Kodákné Nagy Ágnes részére célprémium díjazás nem fizethető ki. 
 
Határidő: 2021. május 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  373/2021. (V. 27.) 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 MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
2020. II. féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadom. 
 
Határidő: 2021. május 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  374/2021. (V. 27.) 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 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú 



Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 2020. évi közhasznúsági mellékletét is tartalmazó egyszerűsített éves 
beszámolóját 1.580.784 eFt eszköz-forrás egyező főösszeggel elfogadom. 
 
Határidő: 2021. május 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  375/2021. (V. 27.) 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 MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
3.350 eFt adózás utáni eredményét elfogadom és a 2020. évi adózott eredmény teljes összegét 
eredménytartalékba helyezem. 
 
Határidő: 2021. május 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  376/2021. (V. 27.) 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 MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
ügyvezetője vonatkozásában a 2020. gazdasági évre kiírt célprémium feladatok értékelését elfogadom és dr. 
Borbás Zsuzsanna ügyvezető részére a 2020. gazdasági évre kifizethető célprémium összegét az éves bruttó bér 
20%-ában, azaz bruttó 1.346.400,-Ft összegben határozom meg. 
 
Határidő: 2021. május 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  377/2021. (V. 27.) 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 Képviselő-testületének 298/2018. (IV. 26.) számú határozatát hatályon kívül 
helyezem. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  378/2021. (V. 27.) 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 a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) által üzemeltetett Vadászati élménytér és Gyermekfoglalkoztató belépőjegy árait; továbbá a Nagy 
Endre Rendezvényterem és a Gyermekfoglalkoztató terembérleti díjait 2021. június 1. napjától a társaság 
ügyvezetője a fenntartó képviselőjének előzetes tájékoztatását követően határozza meg. 
 
Határidő: 2021. június 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  379/2021. (V. 27.) 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 Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 2020. II. 
féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját jóváhagyom. 
 
Határidő: 2021. május 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  380/2021. (V. 27.) 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 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt 



Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 2020. évi egyszerűsített éves beszámolóját 23.537 
eFt eszköz-forrás egyező főösszeggel elfogadom. 
 
Határidő: 2021. május 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  381/2021. (V. 27.) 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 Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 4.576 
eFt adózás utáni eredményét elfogadom és a 2020. évi adózott eredmény teljes összegét az eredménytartalékba 
helyezem. 
 
Határidő: 2021. május 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  382/2021. (V. 27.) 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 Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
ügyvezetője vonatkozásában a 2020. gazdasági évre kiírt célprémium feladatok értékelését elfogadom azzal, hogy 
Krémer Dániel részére célprémium díjazás nem fizethető ki. 
 
Határidő: 2021. május 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  383/2021. (V. 27.) 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 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) 2020. II. féléves 
feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadom. 
 
Határidő: 2021. május 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  384/2021. (V. 27.) 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 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) 2020. évi egyszerűsített éves beszámolóját 81.338 eFt eszköz-forrás 
egyező főösszeggel elfogadom. 
 
Határidő: 2021. május 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  385/2021. (V. 27.) 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 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) 10.288 eFt adózás 
utáni eredményét elfogadom és a 2020. évi adózott eredmény teljes összegét eredménytartalékba helyezem. 
 
Határidő: 2021. május 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  386/2021. (V. 27.) 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 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) ügyvezetője 
vonatkozásában a 2020. gazdasági évre kiírt célprémium feladatok értékelését elfogadom azzal, hogy Török Éva 
részére célprémium díjazás nem fizethető ki. 



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

 
Határozat száma:  387/2021. (V. 27.) 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 Városért” Közalapítvány 2020. évi közhasznú egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági jelentését 
elfogadom. 
 
Határidő: 2021. június 30. 
Felelős: „Hatvan Városért” Közalapítvány kuratóriumi elnöke 

 
Határozat száma:  388/2021. (V. 27.) 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 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:26. § (4) 
bekezdése alapján a „Hatvan Városért” Közalapítvány felügyelőbizottsági tagjainak 2021. május 1. napjától 2024. 
március 31. napjáig tartó határozott időtartamra  
 
Tóth László (an: Fehér Mária) 3000 Hatvan, Nádasdy Tamás u. 14. 
Tóth Zsolt (an: Vásárhelyi Katalin) 3000 Hatvan, Pázsit u. 3. 4/11. 
Svejkovszki József (an: Kernya Mária) 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 120. 
 
szám alatti lakosokat választom meg.  
 
A felügyelőbizottság tagjai megbízatásukat ingyenesen látják el. 
 
Határidő: 2021. május 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  389/2021. (V. 27.) 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 „Hatvan Városért” Közalapítvány alapító okiratát a határozat mellékletét 
képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg szerint módosítom. 
 
Határidő: 2021. május 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 

(A 389/2021. (V. 27.) sz. polgármesteri határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 

Határozat száma:  390/2021. (V. 27.) 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 2020. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót 
annak mellékleteivel együtt elfogadom. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  391/2021. (V. 27.) 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 önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek 
feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g) pontjára történő hivatkozással az 
önkormányzat 2020. évi helyi adóztatási tevékenységéről szóló beszámolót elfogadom. 
 
Határidő: 2021. május 31. 
Felelős: Hatvan város jegyzője 

 



Határozat száma:  392/2021. (V. 27.) 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 
belső ellenőrzés által készített, a 2020. évi belső ellenőrzések végrehajtásáról szóló, a határozat mellékletét 
képező éves ellenőrzési jelentést elfogadom. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
(A 392/2021. (V. 27.) sz. polgármesteri határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  393/2021. (V. 27.) 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 
2021/2022. nevelési évben indítandó óvodai csoportok számát az alábbiak szerint határozom meg:  
 
1. Óhatvani városrészben összesen: 17 csoport 
a) Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) 

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

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

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

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

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

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

3 óvodai csoport. 
 
Határidő: 2021. augusztus 31. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
   Intézményvezetők 

 
Határozat száma:  394/2021. (V. 27.) 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 Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) intézményvezetői (magasabb 
vezetői) feladatainak ellátásával 2021. július 1. napjától 2026. július 1. napjáig Tormáné Tóth Évát bízom meg. 
Illetményét 2021. július 1. napjától a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítom meg: 

− Garantált illetmény (Nkt. 7. sz. melléklete szerint): 438.480,-Ft 
− Intézményvezetői pótlék (40%) 109.620,-Ft 
− Kereset-kiegészítés (Nkt. 65.§ (5) bekezdés ) 10.000,-Ft 
− Szakmai ágazati pótlék:  43,840,-Ft 
− Kereset mindösszesen: 601.940,- Ft  

 
Határidő: 2021. június 30. (munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  395/2021. (V. 27.) 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 Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) intézményvezetői (magasabb vezetői) 
feladatainak ellátásával 2021. július 1. napjától 2026. július 1. napjáig Takóné Kovács Juditot bízom meg. 
Illetményét 2021. július 1. napjától a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti 



köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítom meg: 

− Garantált illetmény (Nkt. 7. sz. melléklete szerint): 429.345,-Ft 
− Intézményvezetői pótlék (40%) 109.620,-Ft 
− Szakmai ágazati pótlék: 42.935,-Ft 
− Kereset mindösszesen: 581.900,- Ft  

 
Határidő: 2021. június 30. (munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  396/2021. (V. 27.) 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 Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) intézményvezetői (magasabb vezetői) 
feladatainak ellátásával 2021. július 1. napjától 2026. július 1. napjáig Nagy Zsolt Dezsőnét bízom meg. 
Illetményét 2021. július 1. napjától a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítom meg: 

− Garantált illetmény (Nkt. 7. sz. melléklete szerint): 411.075,-Ft 
− Intézményvezetői pótlék (40%) 109.620,-Ft 
− Kereset-kiegészítés (Nkt. 65.§ (5) bekezdés) 20.000,-Ft 
− Szakmai ágazati pótlék: 41.108,-Ft 
− Kereset mindösszesen: 581.803,- Ft  

 
Határidő: 2021. június 30. (munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  397/2021. (V. 27.) 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 Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.) intézményvezetői (magasabb vezetői) 
feladatainak ellátásával 2021. július 1. napjától 2026. július 1. napjáig Varsányi Mónikát bízom meg. Illetményét 
2021. július 1. napjától a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 
(VIII.30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítom meg: 

− Garantált illetmény (Nkt. 7. sz. melléklete szerint): 401.940,-Ft 
− Intézményvezetői pótlék (40%) 109.620,-Ft 
− Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés) 10.000,-Ft 
− Szakmai ágazati pótlék: 40.194,-Ft 
− Kereset mindösszesen: 561.754,-Ft  

 
Határidő: 2021. június 30. (munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  398/2021. (V. 27.) 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 Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) intézményvezetői (magasabb vezetői) 
feladatainak ellátásával 2021. július 1. napjától 2026. július 1. napjáig Sármányné Őszi Krisztinát bízom meg. 
Illetményét 2021. július 1. napjától a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítom meg: 

− Garantált illetmény (Nkt. 7. sz. melléklete szerint): 274.050,-Ft 
− Intézményvezetői pótlék (40%) 109.620,-Ft 
− Szakmai ágazati pótlék: 27.405,-Ft 
− Kereset mindösszesen: 411.075,-Ft  

 
Határidő: 2021. június 30. (munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 



 
Határozat száma:  399/2021. (V. 27.) 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 
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) intézményvezetőjévé 2021. június 15. 
napjától 2026. június 14. napjáig tartó határozott időre Kökény Ferencet nevezem ki. 
A munkabérét a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján az alábbiak szerint állapítom meg: 
Alapbér:  395 000 Ft 
Vezetői megbízás (2021.06. 15. - 2026.06.14.) 45 000 Ft 
mindösszesen: 440 000 Ft 
 
Határidő: 2021. június 14. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  400/2021. (V. 27.) 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 
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) 225/2020. (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. június 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézményvezetője (szervezeti és működési szabályzat 

módosítása) 
 

(A 400/2021. (V. 27.) sz. polgármesteri határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 
 

Határozat száma:  401/2021. (V. 27.) 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 
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) nyitva tartásának módosításához az 
alábbiak szerint járulok hozzá, 2021. június 1. napjától: 

• a Hatvany Serfőzde hétfői napokon – mindkét szezonban – zárva tart, a módosítás a további napok nyitva 
tartását nem érinti, 

• a Tourinform Iroda vasárnap 10.00 órától 14.00 óráig tart nyitva, a módosítás a további napok nyitva 
tartását nem érinti. 

 
Határidő: 2021. június 1. 
Felelős: az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézményvezetője 

 
Határozat száma:  402/2021. (V. 27.) 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 
jóváhagyom az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) Szervezeti és 
Működési Szabályzatának 2021. május 10. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét. 
 
Határidő: 2021. június 1. 
Felelős: az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézményvezetője 

 
Határozat száma:  403/2021. (V. 27.) 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 Rendőrkapitányság 2020. évi, Hatvan város közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját 
elfogadom. 
 
Határidő: 2021. június 1. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 



Határozat száma:  404/2021. (V. 27.) sz. polgármeste ri határozat  
 

Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat által a személyes gondoskodás körében végzett 2020. évi 
feladatellátásról szóló beszámolót elfogadom.   

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

 
Határozat száma:  405/2021. (V. 27.) 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 4. számú házi gyermekorvosi körzet egészségügyi feladatainak ellátására egészségügyi vállalkozási 
szerződést kötök Hatvan Város Önkormányzata nevében 2021. július 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 határozatlan időtartamra a határozat mellékletét képező okirat szerint.  
Amennyiben 2021. június 30. napjáig a praxisjog jelenlegi jogosultja, Dr. Boross Márta gyermekorvos a praxisjogot 
elidegeníti és ezt a tényt az önkormányzatnak bejelenti, úgy a szerződés nem lép hatályba, az érvényét veszti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Feladat-ellátási szerződés a házi gyermekorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozási formában történő ellátására 

 
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: 
megrendelő 1.), valamint Kerekharaszt Községi Önkormányzat (székhely: 3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2., KSH 
azonosító:15729576-8411-321-10, adószám: 15729576-2-10, képviseli: Szabó Ádám polgármester)  mint megrendelő 2. 
(a továbbiakban együtt: megrendelők),  
 
Másrészről: „Konzílium-ZS” Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2100 Gödöllő, 
Knézich Károly u. 40.; adószáma: 13446196-1-13; cégjegyzékszáma: 13-09-212351;) képviseletében 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: szolgáltató) együttesen 
felek (a továbbiakban: felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:  
 
1.) Felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltató, Dr. Nagy Tamás János (orvosi nyilvántartási száma: 37921) 
praxisjoggal 2021. július 1. napjától rendelkező házi gyermekorvos által Hatvan város területén lévő 4. számú házi 
gyermekorvosi körzetben, a 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. utca 4/A szám alatti orvosi rendelőben háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 1. §-a 
alapján területi ellátási kötelezettséget vállalva, személyes közreműködéssel, folyamatos háziorvosi-egészségügyi 
ellátást biztosít a 0-14 éves korú hatvani és kerekharaszti gyermekek számára, felkérésre a 14-18 év közötti személyeket 
is ellátja, továbbá az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben meghatározottak szerint 
iskola-egészségügyi feladatokat lát el az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (3000 Hatvan, Rákóczi u. 4.), a 
Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.), a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zs. u. 10.) és a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda (3009 Kerekharaszt, Kerekharaszti u. 2.) tekintetében.  
A szolgáltató az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 
törvény, az EüM rendelet és az ide vonatkozó egyéb jogszabályi előírások figyelembe vételével személyesen végzi házi 
gyermekorvosi megelőző-gyógyító feladatait, és biztosítja ezek zavartalan ellátást.  
 
A szolgáltató jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a házi gyermekorvosi feladat ellátásához szükséges és előírt 
működési engedéllyel, működtetési jogra vonatkozó engedéllyel, érvényes orvosi felelősségbiztosítással rendelkezik, 
így a jelen szerződésben foglalt tevékenység végzésére jogosult. 
 
2.) Szolgáltató vállalja, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az EüM rendelet és az ide vonatkozó 
egyéb jogszabályi előírások figyelembe vételével személyesen végzi házi gyermekorvosi megelőző-gyógyító feladatait, 
és biztosítja ezek zavartalan ellátást.  
 
3.) Szolgáltató vállalja, hogy az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőjével finanszírozási szerződést köt, indokolt 
esetben szerződését megújítja, módosítja.  
 



4.) Szolgáltató működési ideje heti 40 óra, mely magába foglalja a rendelőben és a betegek lakásán történő ellátást és 
tanácsadást. A praxis rendelési ideje 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,   (12:00 – 13:00 óráig iskola-egészségügyi feladatok) 
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. 
 
5.) Szolgáltató akadályoztatása, szabadsága, illetve egyéb távolléte idejére – az ezt szabályozó rendeletnek megfelelően 
– saját költségén köteles gondoskodni helyettesítéséről a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 
szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben és a hatósági engedélyben foglaltak szerint. 
Az egészségügyi szolgáltató tartós, 30 munkanapot meghaladó helyettesítés esetében, köteles a helyettesítés tényét és az 
eseti helyettes orvos személyét, a helyettesítés rendjét az önkormányzatoknak és mindazon személyeknek, akik felé az 
egészségügyi szolgáltató e körben kötelező bejelentési kötelezettséggel tartozik, írásban bejelenteni. 
A felek úgy állapodnak meg, hogy a lakosságot az eseti helyettesítésről, annak módjáról és helyéről, az eseti 
helyettesítés ideje alatti rendelési időről az egészségügyi szolgáltató köteles tájékoztatni, úgy hogy az eseti 
helyettesítésre vonatkozó adatokat a háziorvosi körzet rendelőjében ki kell függeszteni, továbbá az érintett 
önkormányzatokat haladéktalanul elektronikus úton értesíteni kell. 
 
6.) Szolgáltató a központi házi gyermekorvosi ügyelet munkájában nem vesz részt. 
 
7.) Szolgáltató 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(kal) a mindenkori jogszabályi előírásoknak, szakmai és etikai szabályoknak megfelelően látja el a 
működési engedélyben foglalt rendelési időben. 
 
8.) Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a házi gyermekorvosi szolgálat számára a jogszabályokban előírt 
nyilvántartásokat köteles vezetni, és felkérésre a Kormányhivatal Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya és a 
megrendelő számára az orvosi titoktartást nem sértő információkat szolgáltat, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
részére a kötelező adatszolgáltatásokat teljesíti.  
 
9.) Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a városban működő házi gyermekorvosokkal, illetve a választott kollegiális 
szakmai vezetővel együttműködik.  
 
10.) Szolgáltató vállalja, hogy az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 
szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben meghatározott alapfelszereltséget biztosítja. A megrendelő 1. a szolgáltató 
részére az ellátáshoz szükséges eszközök beszerzéséhez éves szinten 50.000 Ft összegben vissza nem térítendő 
támogatást nyújt, feltéve, hogy a szolgáltató által vásárolt eszközök számlával igazolt költsége tárgyévben a 100.000 Ft-
ot eléri. A szolgáltató támogatási igényét a Polgármesteri Hivatal egészségüggyel foglalkozó szervezeti egységéhez, az 
eredeti számla bemutatásával (melyről az osztály jogosult másolatot készíteni az ügyintézés céljára)  tárgyév december 
15. napjáig nyújthatja be. A megrendelő 1. a támogatást a számla bemutatását követően 15 napon belül utalja át a 
szolgáltató részére. 
 
11.) Megrendelő 1. 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. Megrendelő 1. a rendelő és a gyermekorvosi váró bútorzatát, 
berendezéseit a szolgáltató részére leltár szerint használatra átadja. A szolgáltató köteles az átvett eszközök 
karbantartásáról, nem garanciális hibák javításáról gondoskodni. 
 
12.)  Szolgáltató 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 1. által kiállított számla alapján 15 napon belül a megrendelő 10403538-49575051-56561001 számú 
bankszámlájára megfizeti. Megrendelő 1. vállalja, hogy a szolgáltató részére a fenti közüzemi számlákat egyidejűleg 
másolatban megküldi.  
 
13.) Szolgáltató kötelezi magát, hogy a közüzemi szolgáltatókkal kötött szerződése alapján a rendelő 1. közüzemi díjait 
közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére megfizeti.  
 
14.) Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a 12.) pont szerinti számlákat nem egyenlíti ki, úgy a jelen 
szerződés mellékletét képező írásbeli felhatalmazás alapján megrendelő azonnali beszedési megbízás formájában a 
számláját vezető pénzintézetnél a követelést benyújtja.  
 
15.) Megrendelő 1. vállalja, hogy a rendelő épületére vonatkozóan teljes körű vagyonbiztosítást köt. A Szolgáltató a 
rendelőre vonatkozóan maga vállalja a riasztórendszer működtetését.  
 
16.) Szolgáltató vállalja, hogy a rendelő karbantartásáról és állagmegóvásáról gondoskodik a lakások és helyiségek 
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: lakástörvény) szerint azzal, hogy a rendelőhöz tartozó berendezések pótlásával és cseréjével kapcsolatos 
költségeket viseli; karbantartási és állagmegóvási feladatok teljesítéséről a szolgáltató a megrendelő 1.-t, a tárgyévet 
követő év március 1. napjáig írásban tájékoztatja. 
 
17.) Szolgáltató a tulajdonos felelősségkörébe tartozó, a lakástörvény 10-11. § és a 13. § (4) bekezdésében 
meghatározott felújítási munkákra vonatkozó igényét a következő évre vonatkozólag a megrendelő 1. felé minden év 
október 31. napjáig a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyekkel foglalkozó szervezeti egysége útján írásban bejelentheti. 
Megrendelő 1. a következő évi költségvetési rendeletének elfogadását követő 30 napon belül tájékoztatja a szolgáltatót 
a felújítási munkákkal kapcsolatban.  
 
18.) Szolgáltató átalakítást, bővítést, értéknövelő beruházást csak a megrendelő 1. előzetes írásbeli hozzájárulásával 
végezhet.  
 
19.) Szolgáltató vállalja, hogy a helyiségek tisztántartásáról, rendeltetésszerű használatára való alkalmasságáról 
gondoskodik.  
 
20.) Szolgáltató vállalja, hogy a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 17/2016. (VII. 
1.) önkormányzati rendelet 5. és 6. §-ának megfelelően a rendelő vonatkozásában gondoskodik a takarításról, hó- és 
síkosságmentesítéséről.  
 
21) Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a rendelőt rendelési időn kívül gyógyító-megelőző tevékenységre használhatja, 
de bérbe nem adhatja. 
 
22.) A szolgáltató maga gondoskodik nyomtatványok, egyszer használatos eszközök, kötszerek, gyógyszerek, 
fertőtlenítőszerek, tisztítószerek beszerzéséről. A szolgáltató köteles tevékenysége során a higiénés és tisztasági 
rendszabályok betartására.  
  
23.) A jogszabályi és működési feltételek időközbeni változása esetén a szerződő felek 30 napon belül írásban, jelen 
szerződés módosítására, kiegészítésre javaslatot tehetnek. 
 
24.) A Képviselő-testület által rendeletben megállapított körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a házi gyermekorvost ért 
esetleges kár esetén a megrendelő 1. kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell 
venni a szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. 
 
25.) A szerződés megszűnése esetén a szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymással a megszűnés 
napján leltár szerinti elszámolás mellett jegyzőkönyv felvételével elszámolnak és a használatba adott berendezéseket, 
tárgyakat, eszközöket, rendelőt a rendeltetésszerű használatnak megfelelő állapotban visszaszolgáltatják. 
 
26.) Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a szerződését bármely okból megszüntetik, hiánytalanul 
átadja adathordozón az őt követő házi gyermekorvosnak a beteg adatait, törzskartonját, illetve az általa vezetett 
nyilvántartásokat a folyamatos betegellátás biztosítása érdekében. 
 
27.) A felek jelen szerződés aláírásával nyilatkoznak, hogy jelen szerződés megkötésére kellő felhatalmazással 
rendelkeznek, melyet melyet Hatvan Város Önkormányzata tekintetében a 405/2021. (V. 27.) számú, míg Kerekharaszt 
Község Önkormányzata tekintetében a ……………... számú polgármesteri határozat biztosít. 
 



28.) Jelen szerződés 2021. július 1-jén  lép hatályba. Amennyiben 2021. június 30. napjáig a praxisjog jelenlegi 
jogosultja, Dr. Boross Márta gyermekorvos a praxisjogot elidegeníti és ezt a tényt bejelenti a megrendelők felé, úgy a 
jelen szerződés nem lép hatályba, az érvényét veszti. 
 
29.) Jelen szerződés határozatlan időtartamra szól. Jelen szerződést bármelyik fél jogosult rendes felmondása által 
megszüntetni 6 hónapos felmondási idő közbeiktatásával. Jelen szerződést bármelyik fél jogosult rendkívüli 
felmondással megszüntetni, amennyiben jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét a másik fél nem teljesíti, így 
megrendelők tekintetében különösen akkor, amennyiben a szolgáltató a jelen szerződés szerinti tevékenység 
folytatására való jogosultságát elveszti, illetve jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségét felhívás ellenére 
ismételten megszegi. Jelen szerződést felek közös megegyezéssel írásban bármikor megszüntethetik, illetve 
módosíthatják.  
 
29.) 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. 

 
30.) A felek jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az 
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az 
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, valamint más egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 
 
Jelen szerződést felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben teljesen egyezőt, helybenhagyólag 
aláírják.  
 
Hatvan, 2021. ……….. ……... 
 
 

Horváth Richárd polgármester Dr. Nagy Tamás János 
Hatvan Város Önkormányzata „Konzílium-ZS” Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság  
Megrendelő 1 Szolgáltató 

 
 

Szabó Ádám polgármester 
Kerekharaszt Községi Önkormányzat 

Megrendelő 2  
 

Határozat száma:  406/2021. (V. 27.) 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 együttműködési megállapodást kötök a határozat melléklete szerinti 
tartalommal a Pro Natura Hatvan Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Hatvany Irén utca 6/A.). 
 
Határidő: 2021. június 4. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Együttműködési megállapodás 

 

Amely létrejött egyrészről  

Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH statisztikai számjel: 15729394-8411-
321-10; adószáma: 15729394-2-10; bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10403538-49575051-56561001; 
képviseli: Horváth Richárd polgármester; továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről a 

Pro Natura Hatvan Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Hatvany Irén utca 6/A; szervezet nyilvántartási száma: 10-02-
0003001; adószáma: 19302087-1-10); képviseli: Lestyán Balázs elnök; továbbiakban: Egyesület) 

(továbbiakban együtt: Felek) között az alábbiak szerint: 

Előzmények: 



 
2021. március 11-én alakult meg az Egyesület, melynek célja, hogy olyan közösségi alapokat alakítsanak ki Hatvanban 
és környékén, amellyel aktívan támogathatják a teremtett természeti örökséget és az élő környezeti értékek védelmét, 
tisztán tartsák a várost és környezetét. Az Egyesületet, mint civil szervezetet a bíróság 2021. április 30-án 
nyilvántartásba vette. 
A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontja alapján helyi 
önkormányzati feladat a helyi környezet- és természetvédelem. 
Az Önkormányzat és az Egyesület a fentiek alapján együtt kíván működni egymással a helyi környezet és természet 
védelmében az alábbiak szerint: 
 
1. Az Egyesület az együttműködési megállapodás keretében vállalja, hogy: 

− segíti a helyi környezet- és természetvédelem önkormányzati feladatok minél magasabb színvonalú ellátását, 
− tevékenyen részt vesz a környezet igénybevételének, terhelésének és szennyezésének csökkentésében, 

károsodásának megelőzésében, a károsodott környezet javításában, helyreállításában, 
− elősegíti Hatvan város közigazgatási területén található természeti erőforrások megőrzését, fenntartását, az 

azokkal való ésszerű, takarékos és az erőforrások megújulását biztosító gazdálkodást, 
− támogatja az Önkormányzat környezettudatos törekvéseit, 
− támogatja az Önkormányzat munkáját a nemzetközi környezetvédelmi együttműködésekben, 
− közösségi kezdeményezéseket szervez, és mindenki részvételét biztosítja a környezet védelmére irányuló 

tevékenységekben, így különösen a környezet állapotának feltárásában, megismerésében, tisztán tartásában, 
− részvételével segíti a környezetvédelem helyi intézményrendének kialakítását, illetve fejlesztését. 

 
2. Az Egyesület az együttműködési megállapodás keretében különösen vállalja, hogy folyamatosan kapcsolatot tart 

és együttműködik a Hatvani Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának környezetvédelmi feladatokat ellátó 
köztisztviselőivel. 

 
3. Az Önkormányzat az együttműködési megállapodás keretében vállalja, hogy segítséget nyújt az Egyesület 

célkitűzéseinek, valamint az Egyesület által szervezett közösségi kezdeményezések sikeres megvalósításához. 
 
4. Felek az együttműködési megállapodást határozatlan időre kötik. 
 
5. Az együttműködési megállapodás közös megegyezéssel írásban módosítható. Az együttműködési megállapodás 

közös megegyezéssel megszüntethető, továbbá 30 napos felmondási idő közbeiktatása mellett indokolás nélkül 
felmondható. 

 
6. A Felek között vitás kérdés nincs, a jövőben keletkező vitáikat elsősorban békés úton, tárgyalások révén 

törekszenek megoldani, melynek sikertelensége esetén kikötik a Hatvani Járásbíróság, illetve pertárgyértéktől 
függően az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 
7. Jelen együttműködési megállapodásra, illetőleg az abban nem rendezett kérdésekre a magyar jog irányadó 

szabályait, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt kell alkalmazni. 
 
8. Felek az együttműködési megállapodást pontról pontra haladva értelmezték, a megállapodás szövegét, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadták, azt jóváhagyólag aláírták. 
 
Hatvan, 2021. május hó 27. nap 
 
 

   

Az Önkormányzat képviseletében 
Horváth Richárd 

polgármester 

 Az Egyesület képviseletében 
 Lestyán Balázs 

elnök 
 

Határozat száma:  407/2021. (V. 27.) 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 4.300.000,- Ft (azaz Négymillió-háromszázezer forint) támogatást nyújtok 
a Futball Club Hatvan Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, Népkert utca 2.) részére a Magyar Labdarúgó 
Szövetséghez benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési programjának megvalósításához szükséges saját forrás 
biztosítása céljából, támogatási szerződés keretén belül, egy Opel Zafira Life Business L típusú, 9 személyes 
kisbusz megvásárlásához 4.300.000,- Ft összegben. A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 
2021. évi költségvetésében az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.  



 
Határidő: 2021. május 31. (támogatási szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  408/2021. (V. 27.) 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 
koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről szóló 1879/2020. 
(XII.4.) Korm. határozatban megfogalmazott célok végrehajtása, valamint a szakpolitikailag megalapozott 
támogatási döntések meghozatala érdekében Hatvan Város Önkormányzata részére megítélt 10 000 000 Ft 
összegű pénzügyi forrás felhasználására együttműködési megállapodást kötök a Nemzeti Művelődési Intézet 
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (székhely: 6065 Lakitelek, Felsőalpár sor 3.). 
 
Határidő: 2021. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  409/2021. (V. 27.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
tulajdonosi hozzájárulást adok a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 
10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.)  részére a Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonában 
álló hatvani 5293/2 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Madách u. 12. szám alatt található ingatlan lapostető 
szigetelésének cseréjéhez mindösszesen bruttó 558.800,- Ft értékben, azzal, hogy a beruházás értékének 
elszámolása a felek között a jelzett ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés IV. 5. pontja szerint történik, továbbá 
azzal a kikötéssel, hogy a gazdasági társaság köteles a beruházás során a szakmai, munka- és balesetvédelmi 
szabályokat maradéktalanul betartani és betartatni. 
Hatvan Város Önkormányzata a beruházás során keletkező esetleges károkért felelősséget nem vállal. 
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 

 
Határozat száma:  410/2021. (V. 27.) 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 
Aranyfácán Product Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) tulajdonosi hozzájárulás megadása iránti kérelmet 
elutasítom a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő hatvani 5331/40, 5331/41, 2647/2, 2647/7, 2640 és 
a 2638/2 hrsz.-ú ingatlanokon található 10 fúrt kút üzemeltetésével kapcsolatosan, mivel a kérelmező nem 
nyújtotta be többszöri kérésre sem a kutakkal kapcsolatos dokumentumokat. A kutak összesen 116 745 m2 
nagyságú önkormányzati tulajdonú terület használatát érintik, melyek jelentősen befolyásolhatják az ingatlanok 
fejlesztését, hasznosítását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  411/2021. (V. 27.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
tulajdonosi hozzájárulást adok a Gigászok Sportegyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Zrínyi u. 52.) részére sátorral 
fedett jégpálya, 1 db szaniter konténer, és 6 db öltöző konténer elhelyezéséhez, valamint 2021. június 1. és 2026. 
május 31. közötti időtartamban történő üzemeltetéséhez az önkormányzati tulajdonú Hatvani Szent István 
Sportiskolai Általános Iskola (székhelye: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) területén lévő hatvani 2601/1 hrsz.-
ú ingatlanon az alábbi kikötésekkel: 
- az iskola tanulóinak védelme érdekében stabil, de a későbbiekben könnyen elbontható kerítéssel kell 
elválasztani a jégpálya területét az iskola által használt udvarrésztől, 
- a jégpálya építése és üzemeltetése során az egyesület köteles a szakmai, munka- és balesetvédelmi 
szabályokat maradéktalanul betartani, 
- Hatvan Város Önkormányzata a jégpálya, valamint a szaniter konténerek építése és üzemeltetése során az 
esetleges károkért felelősséget nem vállal. 
A jégpálya elbontása után az egyesület köteles az eredeti állapotot helyreállítani és a helyreállítást követően, 
legkésőbb 2026. július 30-ig az iskola részére a területet további használatra átadni. 
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 

 
Határozat száma:  412/2021. (V. 27.) 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 2 db elektromos töltőállomás adásvétele és 60 hónapra történő 
üzemeltetése tárgyában 2018. július 4. napján az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-vel (székhely: 1134 Budapest, 
Váci út 17.) megkötött szerződést módosítom a határozat melléklete szerinti tartalommal. A szerződésmódosítás 
alapján a szerződés hatálya alá tartozó javítási munkák ellenértékének a megfizetéséhez szükséges pénzügyi 
forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. 
mellékletében szereplő „Városüzemeltetési feladatok” költséghelyen bruttó 1.000.000.-Ft keretösszeg erejéig 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2021. június 15. (a szerződésmódosítás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 412/2021. (V. 27.) sz. polgármesteri határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  413/2021. (V. 27.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva az 
útkarbantartási feladatterv 2020. évi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadom. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  414/2021. (V. 27.) 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 István király utca önkormányzati tulajdonú útszakaszán az útpálya és a járda, valamint az útpálya alatti 
csapadékvíz-elvezető csatorna kivitelezésével a Kavicsút Kft.-t (székhely: 1046 Budapest, Wolfner utca 6. 1 /103.) 
bízom meg bruttó 30.621.605,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. A 
szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Közterületek felújítása” költséghelyen rendelkezésre 
áll. 
 
Határidő: 2021. június 30. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  415/2021. (V. 27.) 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 4569 hrsz.-ú ingatlanon az egyirányú a Gódor Kálmán utcában a 
Gódor Kálmán utca 7-25. számú ingatlanok előtt, a menetirány szerinti bal oldalon a határozat melléklete szerint 
36 db parkolóhely kerüljön kijelölésre. 
 
Határidő: 2021. június 30. (burkolati jelek felfestésére, táblázásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 415/2021. (V. 27.) sz. polgármesteri határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  416/2021. (V. 27.) 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 4569 hrsz.-ú Gódor Kálmán utcában a hatvani 4568/13 – 
4568/26 hrsz.-ú garázsok előtti területen kerüljenek kihelyezésre „Várakozni tilos” jelzőtáblák a határozat 
melléklete szerint. 
 
Határidő: 2021. június 30. (táblázásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



 
(A 416/2021. (V. 27.) sz. polgármesteri határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  417/2021. (V. 27.) 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 Bezerédi utcában a Bezerédi utca 5. és 6. számú ingatlanok 
előtt kerüljön megtiltásra a gépjárművel történő megállás és a Bajcsy-Zsilinszky út 4. szám alatti orvosi rendelő 
belső útján a behajtási tilalom kerüljön megszüntetésre a Bezerédi utca felől a határozat melléklete szerint 2021. 
július 1-től a rendelő felújítási munkáinak befejezéséig. 
 
Határidő: 2021. június 30. (táblázásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 417/2021. (V. 27.) sz. polgármesteri határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  418/2021. (V. 27.) 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 Madách utcában a Madách utca 2., a Madách utca 4. és a 
Kossuth tér 22. számú ingatlan Madách utca felőli kapubejárója elé várakozást tiltó „X-jel”-ek kerüljenek felfestésre 
a határozat melléklete szerint. 
 
Határidő: 2021. június 30. (burkolati jelek felfestésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 418/2021. (V. 27.) sz. polgármesteri határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  419/2021. (V. 27.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
módosítom az önkormányzati fenntartású intézmények 2021. évi intézményfelújítási, tervszerű és időszerű 
karbantartási keretének felosztásáról szóló 243/2021.(III.31.) számú határozatomat a mellékelt táblázat szerinti 
költségfelosztással. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 

2021. évi intézményfelújítási, tervszer ű és időszerű karbantartási feladatterv 

Tervezett feladatok intézményenként (bruttó E Ft)  

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

főbejárat előtti rész járólapburkolat teljes csere 19 m2 190 
konyha padló kőporcelán járólap csere, aljzatbeton felbontás és aljzatbetonozás 300 

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

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

Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmart y tér 1.)   
árnyékolás a csoportszobák D-i homlokzati ablakain (10 db ablakra spaletta) 1 200 

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

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

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

süni csoportban 3 db új radiátor beszerzése 
749 



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

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

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

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

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

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

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

gyermek öltözőnél utólagos vegyi falszigetelés, 9 fm , vakolat javítás 900 

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

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

Előirányzott felhasználás összesen: 15 213 
tartalékkeret 4 787 

Költséghelyen rendelkezésre álló összesen: 20 000 
 

Határozat száma:  420/2021. (V. 27.) 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 
Hajós Alfréd úti Bölcsőde (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 1) erősáramú berendezések tűzvédelmi 
jegyzőkönyvében foglalt hiányosságok javítási, a javított részek újra ellenőrzési, valamint a kéziszerszámok 
érintésvédelmi felülvizsgálati munkáinak elvégzésével a BUBI-VILL Kft.-t (székhely: 3013 Ecséd, Bercsényi út 76.) 
bízom meg bruttó 442.595,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2021. évi intézményfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  421/2021. (V. 27.) 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 
Mohács úti Bölcsőde (székhely: 3000 Hatvan, Mohács u. 3.) erősáramú berendezések tűzvédelmi 
jegyzőkönyvében foglalt hiányosságok javítási, a javított részek újra ellenőrzési, valamint a kéziszerszámok és az 
épület elektromos hálózatának érintésvédelmi felülvizsgálati munkáinak elvégzésével a BUBI-VILL Kft.-t (székhely: 
3013 Ecséd, Bercsényi út 76.) bízom meg bruttó 615.315,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2021. évi intézményfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  422/2021. (V. 27.) 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 Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) mérőhely szabványosítási, 
erősáramú berendezések tűzvédelmi jegyzőkönyvében foglalt hiányosságok javítási, a javított részek újra 
ellenőrzési munkáinak elvégzésével a BUBI-VILL Kft.-t (székhely: 3013 Ecséd, Bercsényi út 76.) bízom meg bruttó 
2.349.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2021. évi intézményfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll. 



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

 
Határozat száma:  423/2021. (V. 27.) 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 Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán u. 13.) erősáramú berendezések tűzvédelmi 
jegyzőkönyvében foglalt hiányosságok javítási és a javított részek újra ellenőrzési munkáinak elvégzésével a 
BUBI-VILL Kft.-t (székhely: 3013 Ecséd, Bercsényi út 76.) bízom meg bruttó 552.450,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2021. évi intézményfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  424/2021. (V. 27.) 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 Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 3.) erősáramú berendezések tűzvédelmi 
jegyzőkönyvében foglalt hiányosságok javítási és a javított részek újra ellenőrzési munkáinak elvégzésével a 
BUBI-VILL Kft.-t (székhely: 3013 Ecséd, Bercsényi út 76.) bízom meg bruttó 2.540.000,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2021. évi intézményfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  425/2021. (V. 27.) 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 Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai u. 9.) erősáramú berendezések tűzvédelmi 
jegyzőkönyvében foglalt hiányosságok javítási és a javított részek újra ellenőrzési munkáinak elvégzésével a 
BUBI-VILL Kft.-t (székhely: 3013 Ecséd, Bercsényi út 76.) bízom meg bruttó 774.700,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2021. évi intézményfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  426/2021. (V. 27.) 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 Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán u. 13.) Süni csoportszobájának öltözőjében a 
padlóburkolat cseréjével, valamint a Süni csoportszobájában 3 db radiátor cseréjének elvégzésével a Norma-Bau 
Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízom meg bruttó 749.300,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2021. évi intézményfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  427/2021. (V. 27.) 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 Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár u. 49-51.) Sárgarigó csoportszobájában a 



laminált padlóburkolat cseréjének elvégzésével a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) 
bízom meg bruttó 723.900,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2021. évi intézményfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  428/2021. (V. 27.) 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 Szent István Sportiskolai Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) régi tornaterméhez 
kapcsolódó öltöző-vizesblokk átalakítási, felújítási munkáinak elvégzésével a Füzeséri Építő Zrt.-t (székhely: 2173 
Kartal, Alkotmány u. 55/A.) bízom meg bruttó 16.418.516,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pénzügyi forrás a 296/2021. (IV.29.) számú polgármesteri határozatban biztosításra került. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  429/2021. (V. 27.) 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, Móra Ferenc utca, Táncsics Mihály utca és Béke út egyes rossz állapotú beton járdaszakaszainak a 
javítási munkáinak elvégzésével összesen 311,1 m2 felületen a KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Rákóczi út 116.) bízom meg bruttó 5.870.855,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a „Közösségi Költségvetés Alap” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma:  430/2021. (V. 27.) 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, Mikes utca, Újélet utca és Zsilip utca egyes rossz állapotú beton járdaszakaszainak a javítási munkáinak 
elvégzésével összesen 219,6 m2 felületen a NORMA-BAU Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) 
bízom meg bruttó 5.664.797,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a „Közösségi Költségvetés Alap” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  431/2021. (V. 27.) 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 Strandfürdő (3000 Hatvan, Teleki út 26.) területén található hideg vizes kút megszüntetéséhez szükséges 
vízjogi engedélyezési dokumentáció elkészítésével Kolencsik Attila egyéni vállalkozót (3711 Szirmabesenyő, Petőfi 
utca 14.) bízom meg 350.000,- Ft (alanyi adómentes) összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2021. június 10. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  432/2021. (V. 27.) 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 Strandfürdő (3000 Hatvan, Teleki út 26.) területén található termálvizes kút megszüntetéséhez szükséges 
vízjogi engedélyezési dokumentáció elkészítésével Kolencsik Attila egyéni vállalkozót (3711 Szirmabesenyő, Petőfi 
utca 14.) bízom meg 350.000,- Ft (alanyi adómentes) összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2021. június 10. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  433/2021. (V. 27.) 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 Strandfürdő (3000 Hatvan, Teleki út 26.) területén található hideg vizes kút melléfúrásos létesítéséhez 
szükséges vízjogi engedélyezési dokumentáció elkészítésével Kolencsik Attila egyéni vállalkozót (3711 
Szirmabesenyő, Petőfi utca 14.) bízom meg 600.000,- Ft (alanyi adómentes) összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2021. június 10. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  434/2021. (V. 27.) 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 Strandfürdő (3000 Hatvan, Teleki út 26.) területén található termálvizes kút melléfúrásos létesítéséhez 
szükséges vízjogi engedélyezési dokumentáció elkészítésével Kolencsik Attila egyéni vállalkozót (3711 
Szirmabesenyő, Petőfi utca 14.) bízom meg 600.000,- Ft (alanyi adómentes) összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2021. június 10. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  435/2021. (V. 27.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
felszíni csapadékvíz elvezetési feladatok 2020. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadom. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  436/2021. (V. 27.) 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 Önkormányzata tulajdonában lévő hatvani 2649/2, 2650, 2664, 2665 és 2669 hrsz.-ú ingatlanokon 
lévő épületek törlését kezdeményezem az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból, valamint 
hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló hatvani 2649/1, 2649/2, 
2650, 2651, 2652, 2653, 2654/1, 2654/2, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662/1, 2662/2, 2662/3, 
2662/4, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 
2680, 2681 és 2682 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítása a határozat mellékletét képező változási vázrajz alapján 
engedélyezésre és az állami ingatlan-nyilvántartási adatbázisban átvezetésre kerüljön. 
Intézkedek az épületek törléséhez és a telekalakítási eljárás lebonyolításához szükséges eljárási cselekmények 
lebonyolításáról. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésekről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a 2021. évi városüzemeltetési kiadások között a „vagyonnyilvántartás és- gazdálkodás, értékbecslés” 
költségkeretben rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2021. július 31. (telekalakítási kérelem benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



 
(A 436/2021. (V. 27.) sz. polgármesteri határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  437/2021. (V. 27.) 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 
Vadaspark fejlesztésére a Hatvani Szolgáltató Kft. részére 5.000.000,- Ft támogatást nyújtok a határozat 
mellékletét képező támogatási szerződés szerint, melyhez a szükséges pénzügyi fedezet Hatvan Város 
Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében 
szereplő „Közösségi Költségvetési Alap” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2021. június 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
TÁMOGATÁSI SZERZ ŐDÉS 

a Vadaspark fejlesztési költségeinek 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, melyek egyike a Vadaspark üzemeltetése. 

A szerződés tárgya 

2.1.  Felek megállapodnak abban, hogy Támogató a Vadaspark fejlesztése céljából fejlesztési 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.  mellékletében, „Közösségi Költségvetési 
Alap” címszó alatt meghatározott keretösszegből rendelkezésre áll. 

A támogatás célja 

3.1.  A Támogató a Vadasparkban megvalósítandó 

• állatok helyének komfortosabbá tételéhez,  

• a baromfiudvar felújításához,  

• a mosómedve kifutójának bővítéséhez,  

• páva volier építéséhez, 



• belső sétáló utak kialakításához 

 nyújt pénzügyi támogatást.  

A szerződés időtartama 

4.1.  Felek jelen támogatási szerződést annak aláírásának napjától 2021. december 31. napjáig tartó határozott 
időtartamra kötik azzal, hogy rendelkezéseit 2021. június 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 támogatási 
szerződés 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 5.000.000,- Ft. 

6.2.  Támogató kötelezettséget vállal, hogy a támogatási összeget, szerződéskötést követő, 5 munkanapon belül 
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. május 27. 
 
   

Hatvan Város Önkormányzata 
(képviseli: Horváth Richárd polgármester) 

mint Támogató 

 Hatvani Szolgáltató Kft. 
(képviseli: Török Éva ügyvezető) 

mint Kedvezményezett 
 

 
Határozat száma:  438/2021. (V. 27.) 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 Képviselő-testületének 365/2020. (X. 29.) számú határozatát és a 307/2020. (XI. 
26.) számú polgármesteri határozatot hatályon kívül helyezem. 
 
Határidő: azonnal (pályázat kiírása) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  439/2021. (V. 27.) 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 önkormányzat tulajdonában álló hatvani 024/15 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Horváth M. 
út végén található, szántó megnevezésű, 2266 m2 nagyságú ingatlan legalább bruttó 250.000,- Ft kikiáltási 
értéken kerüljön elidegenítésre versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában a határozat mellékletét 
képező pályázati felhívásban foglaltak alapján. 
 
Határidő: azonnal (pályázat kiírása) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 



Pályázati felhívás  
 

A nyílt pályázati eljárásként meghirdetett versenyeztetés meghirdetője: 
Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; tel.: 542-300) 
 
A versenyeztetés eljárási rendje: Pályázati eljárás 
 
A pályázat tárgya: hatvani, külterületi 024/15 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Horváth M. út végén található, 
szántó megnevezésű, 2266 m2  nagyságú ingatlan értékesítése. 
 
Az értékesítésre kínált ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai, egyéb jellemzői:  
Az ingatlanrész tulajdonjoga kizárólagosan Hatvan Város Önkormányzatát illeti meg. 
- Hrsz.:  024/15 
- Területe: 2266 m2 
- Fekvése: külterületi 
- Címe: 3000  Hatvan, Horváth M. út vége 
- Közműellátottság: Közművek nélkül 
-Terhek: az ingatlan tehermentes 
 
A pályázati ajánlattétel feltételei: 
Minimális vételár: bruttó 250.000,- Ft, azaz bruttó Kettőszázötvenezer forint, mely értéket el nem érő vételár ajánlat 
esetén az ingatlant elidegeníteni nem lehet. 
 
Ajánlati biztosíték: a minimális bruttó vételár 10 %-a, ami 25.000,- Ft, azaz Huszonötezer forint, az alábbi számlára 
fizetendő: 
Hatvan Város Önkormányzata Költségvetési Elszámolási Számla (Kereskedelmi és Hitel bank Zrt. 
10403538-49575051-56561001) 
Az ajánlati biztosíték összege a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetén 
visszafizetésre kerül az elbírálást követő 30 napon belül. 
 
Fizetési feltétel: szerződéskötéskor egy összegben. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait (magánszemély: név, anyja neve, születési hely és idő, személyi 
szám, adóazonosító jele, lakcím; gazdasági társaság: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, cégjegyzésre 
jogosult személy neve) annak megjelölését, hogy a hatvani 024/15 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozik a pályázat, a 
vételi ajánlatot, a vételár megfizetésére vonatkozó és más pályázati feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozatot, az 
ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást.  
 
A pályázati ajánlatok beérkezésének határideje, helye, módja: 2021. június 10. 16.00 óra 
Helye: Hatvani Polgármesteri Hivatal, Gazdálkodási Iroda Titkárság, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Módja: A pályázati ajánlatokat zárt , címzés nélküli, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban „ 024/15 helyrajzi 
számú ingatlan” jeligével ellátva kell benyújtani. 
 
Pályázati ajánlatok bontásának ideje, helye, elbírálása: a pályázatok beérkezését követően kerül sor azok bontására 
a Hatvani Polgármesteri Hivatalban. 
A pályázati ajánlatok elbírálását követően a nyertes pályázó kiértesítésre kerül. Nyertes pályázó az, aki a jelen 
felhívásnak megfelelő tartalmú érvényes pályázatot benyújtók közül: 

− a legmagasabb vételárat ajánlja meg, 
− vállalja, hogy az ingatlanon mezőgazdasági tevékenységet folytat. 

 
Szerződéskötés: Az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötését a nyertes pályázóval a döntésről való 
kiértesítéstől számított 30 napon belül kezdeményezi Hatvan Város Önkormányzata. 
 
Ajánlati kötöttség: A pályázati ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott pályázati ajánlatok nem 
módosíthatóak, az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik. Az ajánlattevő az ajánlattételi 
határidőtől számított 90 napig kötött az ajánlatához, kivéve, ha a pályázat kiírója egyik ajánlattevővel sem kíván 
szerződést kötni. 
 
Hatvan Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot arra, hogy a beérkezett pályázati ajánlatok elbírálását 
követően a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 
 



Pályázat kiírója javasolja: A későbbi esetleges viták elkerülése céljából a fentieken túl, a pályázó saját felelősségére 
és költségére szerezzen be minden olyan további kiegészítő információt a pályázat tárgyáról, amely a befektetési, 
vásárlási szándék körültekintő megalapozásához szükséges lehet. 
 
További Információk:   
Hatvani Polgármesteri Hivatal, Gazdálkodási Iroda 
Telefon: 37/542-361, Fax: 37/542-313, e-mail cím: koltsegvetes@hatvan.hu 
Személyesen: ügyfélfogadási napokon Rékasi Éva osztályvezetőnél. 

 
Határozat száma:  440/2021. (V. 27.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
tulajdonosi hozzájárulásomat adom a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 
44.) területén 2 db fenyőfa kivágásához. 
 
Határidő: 2021. június 15. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  441/2021. (V. 27.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
tulajdonosi hozzájárulást adok a hatvani 4047 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a Hatvan, 
Kazinczy u. 3. számú ingatlan mellett 1 db fűzfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db gömbkőris fa 
ültetésével kerüljön pótlásra a Hatvan, Zagyva-liget területén. 
 
Határidő: 2021. június 15. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  442/2021. (V. 27.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
tulajdonosi hozzájárulást adok a hatvani 895/12 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a 
Hatvan, Rákóczi út 52/A. számú ingatlan előtt 1 db meggyfa kivágásához tekintettel arra, hogy favizsgáló és 
faápoló szakmérnök szakmai állásfoglalása szerint a fa a méretéből adódóan jelenleg nem jelent balesetveszélyt, 
azonban a gyökérnyak állapota miatt nem nevelhető belőle egészséges és kifejlett állapotában is biztonságos fa. A 
kivágott fa 1 db gömbkőris fa ültetésével kerüljön pótlásra a Hatvan, Rákóczi úton. 
 
Határidő: 2021. június 15. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  443/2021. (V. 27.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
tulajdonosi hozzájárulást adok a hatvani 3021 hrsz.-ú területen, természetben a Hatvan, Nagy Lajos király u. 9-11. 
számú ingatlan előtt kivágott 1 db akácfa pótlásához a Hatvan, Dózsa György utcában 1 db díszszilva fa 
ültetésével. 
 
Határidő: 2021. június 15. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  444/2021. (V. 27.) 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 a Laczik Mária részére bérbe adott 3000 Hatvan, Gódor Kálmán u. 12. 1/15. szám alatti 
önkormányzati lakás bérleti szerződését 2021. július 1. napjától meghosszabbítom a bérlőnek az Albert 
Schweitzer Kórház-Rendelőintézetnél (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.) meglévő alkalmazotti 
jogviszonya fennállásáig, de legfeljebb 2026. június 30-ig terjedő határozott időtartamra. 
 
Határidő: 2021. június 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 



Határozat száma:  445/2021. (V. 27.) 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 FC Hatvan Egyesület (3000 Hatvan, Népkert u. 2.) részére bérbe adott 3000 Hatvan, Pázsit u. 5. 
4/13. szám alatti önkormányzati lakás bérleti szerződését 2021. június 17. napjától meghosszabbítom 2026. június 
16-ig terjedő határozott időtartamra. 

Határidő: 2021. június 10. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  446/2021. (V. 27.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Hatvan Város polgármestere kitüntetési üggyel kapcsolatos döntést hozott. 

 
Határozat száma:  447/2021. (V. 27.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Hatvan Város polgármestere településképi eljárással kapcsolatos döntést hozott. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


