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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
6/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) önk ormányzati rendelet módosításáról 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. április 1-jén 8 órakor lép hatályba. 

 

Hatvan, 2022. március 31. 

 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
(A 6/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
7/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 

az egyes anyakönyvi szolgáltatások engedélyezésér ől, valamint az azokért fizetend ő díjak mértékér ől 
szóló 16/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet módo sításáról 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. §-ában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Az egyes anyakönyvi szolgáltatások engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 
16/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet 2. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(E rendelet alkalmazásában:) 

„d) házasságkötés és egyéb családi esemény lebonyolítására alkalmas hivatali helyiségek: a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal házasságkötésre alkalmas helyisége (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), valamint a 
Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában és a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit 
Közhasznú Kft. vagyonkezelésében lévő Gyermekfoglalkoztató és játszóház épülete (3000 Hatvan, 
Kossuth tér 24.; a továbbiakban: Gyermekfoglalkoztató és játszóház épülete),” 

2. § 

Az egyes anyakönyvi szolgáltatások engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 
16/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) Hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben a Hatvani Polgármesteri Hivatal házasságkötésre alkalmas 
helyiségében, hivatali helyiségben és hivatali munkaidőn kívül a Gyermekfoglalkoztató és játszóház épületében 
bonyolítható le a házasságkötés és egyéb családi esemény.” 

3. § 

Ez a rendelet 2022. április 2-án lép hatályba. 

 
Hatvan, 2022. március 31. 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2022. MÁRCIUS 31-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

 
Határozat száma:  167/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. március 31-i ülésének napirendjét a következők szerint 
állapította meg: 
Napirend el őtt:  

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

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés Hatvan város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről szóló beszámolóról 
2. Beszámoló a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 2021. évi működéséről 
3. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társágok közötti 

támogatási szerződések megkötéséről 
4. Előterjesztés a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság ügyvezetőjének lemondásáról, új ügyvezető megválasztásáról és az új ügyvezetővel kötendő 
munkaszerződésről 

5. Előterjesztés a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője 
munkaviszonyának megbízási szerződésre történő módosításáról 

6. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról 
7. Előterjesztés az egyes anyakönyvi szolgáltatások engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak 

mértékéről szóló 16/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
8. Előterjesztés a köznevelési koncepció 2021. évi beszámolójáról 
9. Előterjesztés a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázatának 

kiírásáról 
10. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott óvódák továbbképzési programjának 

elfogadásáról 
11. Előterjesztés a diáksport fejkvóta alapján történő 2022. évi támogatásról 
12. Előterjesztés a Heves Megyei Diáksport Tanáccsal kötendő együttműködési megállapodásokról 
13. Előterjesztés a sportegyesületekkel megkötendő együttműködési megállapodásokról 
14. Előterjesztés a Civil Alap 2022. évi februári pályázati kiírásra benyújtott kérelmek elbírálásáról 
15. Előterjesztés a hatvani 3. számú fogorvosi körzetet ellátó DICENTRA-PLUS Fogászati Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft. tájékoztatásának tudomásul vételéről 
16. Előterjesztés Hatvan város logója használatának engedélyezéséről 
17. Előterjesztés a TILMA a Gyermekművészetekért Közhasznú Alapítvány részére nyújtandó támogatásról 
18. Előterjesztés a Hatvani Tűzkerék Alapítvány részére nyújtandó pénzbeli támogatásról 
19. Előterjesztés az Art Cafe 60 Egyesület pályázatának megvalósításához szükséges anyagi hozzájárulásról 
20. Előterjesztés a köztemetési feladat ellátásáról szóló szerződés rendes felmondás útján történő 

megszűntetéséről, új feladat ellátási szerződés megkötéséről 
21. Előterjesztés a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hatvan város területén végzett munkájáról és fejlesztési 

terveiről 
22. Előterjesztés a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv 

elfogadásáról 
23. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 
24. Előterjesztés a „Bölcsődei nevelés fejlesztése” tárgyú pályázati felhívásra benyújtott pályázat utólagos 

jóváhagyásáról 
25. Előterjesztés megítélt támogatáshoz kapcsolódó döntésről 
26. Előterjesztés a „Bölcsődei nevelés fejlesztése” tárgyú pályázati felhíváshoz kapcsolódó együttműködési 

megállapodások megkötéséről 
27. Előterjesztés bölcsőde létesítéséhez szükséges ingatlanok vásárlásáról 
28. Előterjesztés a hatvani 2603 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos döntésekről 
29. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Futball Club Hatvan egyesület részére 
30. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról az Újhatvani egészségházban váróhelyiségek 

lehatárolásához 
31. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a hatvani 0369/23 hrsz.-ú ingatlan vízellátása és 

szennyvíz elvezetése érdekében, valamint szolgalmi jog alapításáról 
32. Előterjesztés a víziközművek energiahatékonyságának fejlesztéséről 
33. Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések módosításáról 
34. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel 

kapcsolatos döntésekről 
Előterjeszt ő, előadó az 1-34. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 

35. Egyebek” 
 
 



Határozat száma:  168/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 137. (IX.17.), 207., 208., 209., 210., 211., 212., 213., 214., 
215., 216., 217., 218., 219., 220., 221., 222., 223., 224., 225., 226., 227., 228., 229., 230., 231., 232., 233., 234., 
235., 236., 237., 238., 239., 240., 241., 242., 243., 244., 245. (X.28.), 251., 253., 254., 257., 265., 269., 270., 271., 
272., 273., 274., 275., 276., 278., 279., 280., 281., 282., 283., 284., 285., 286., 287., 288., 289., 290., 291. 
(XI.25.), 295., 296., 297., 298., 299., 300., 301., 302., 303., 304., 305., 308., 309., 310., 311., 312., 313., 314., 
315., 316., 317., 320., 321., 322., 323., 324., 327., 329., 330., 331., 332. (XII.16.) számú 2021. évi; és a 48. (I.27.) 
számú 2022. évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót 
elfogadja.” 

 
Határozat száma:  169/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gyöngyösi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének részeként működő Hatvani Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság által 
elkészített, Hatvan város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről szóló 2021. évi beszámolót elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. április 1. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  170/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
H a t á r i d ő  : 2022. április 1. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 2021. évi 
működéséről szóló beszámolóját elfogadja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. április 1. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  171/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. (cg.száma: 10-09-
034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója támogatási szerződést köt a Hatvani Gazdasági 
Szolgáltató Kft.-vel a szerződés aláírásának napjától 2022. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra, a 
határozat mellékletében foglalt tartalommal, melynek keretében a 2022. évre vonatkozóan 14.400.000,- Ft, illetve 
a 2022. évi költségvetésre vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott összeg 
erejéig támogatást nyújt a társaság részére. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatási szerződés aláírására.” 

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

 
TÁMOGATÁSI SZERZ ŐDÉS 

Közfeladatok ellátásával kapcsolatos működési költségek finanszírozására  
 
amely létrejött egyrészről: 
 
Támogató: Hatvan Város Önkormányzata 
Székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Adószáma: 15729394-2-10 
PIR törzsszáma: 729392 
Bankszámlaszáma: 10403538-49575051-56561001 (K&H Bank Zrt.) 
Képviseli: Horváth Richárd polgármester 
 
mint támogató tulajdonos (a továbbiakban: Támogató) és 
 
Kedvezményezett: Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 

Székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2. 

Adószáma: 24756107-2-10 

cégjegyzékszáma: 10-09-034320 

Bankszámlaszáma: 10403538-00027547-00000001 

Képviseli: Németh Beáta ügyvezető 



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

 

Előzmények, alapvető rendelkezések 

 
1.1.  Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságként alapította a Hatvani 

Gazdasági Szolgáltató Kft.-t, melynek feladata az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok és 
egyéb jogi személyek részére gazdasági tanácsadási és könyvvezetési feladatok ellátása, valamint az 
önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetése. 

A szerződés tárgya 

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

2.2.  Felek rögzítik, hogy Támogató által nyújtott támogatás forrása Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében, támogatás címszó alatt 
meghatározott – felülről korlátos – keretösszeg. 

A támogatás célja 

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

A szerződés időtartama 

4.1.  Felek jelen támogatási szerződést annak aláírásának napjától 2022. december 31. napjáig tartó határozott 
időtartamra kötik azzal, hogy rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni. 

A szerződés megszűnése 

5.1.  Jelen szerződés megszűnik: 

- Jelen megállapodás 4.1. pontjában meghatározott határozott időtartam elteltével; 

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

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

- Közös megegyezéssel; 

- Kedvezményezett jogutód nélküli megszűnésével; 

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

A támogatás összege és folyósítása 

6.1.  A működési támogatás összege 2022. évre vonatkozóan 14.400.000,- Ft, illetve a 2022. évi költségvetésre 
vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott összeg.  

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

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

Támogató jogai és kötelezettségei 

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



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

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

Kedvezményezett jogai és kötelezettségei 

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

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

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

Elszámolás és ellenőrzés 

9.1.  Kedvezményezett vállalja, hogy  

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

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

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

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

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

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

önkormányzati támogatásban csak az elszámolást követően részesülhet. 

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

Záró rendelkezések 

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

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

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

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

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

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

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



 
Hatvan, 2022. március 31. 

   

Hatvan Város Önkormányzata 
(képviseli: Horváth Richárd polgármester) 

mint Támogató 

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

mint Kedvezményezett 
 

 
Határozat száma:  172/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.szám: 10-09-034409, 
székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója támogatási szerződést köt Hatvani Közétkeztetési Kft.-
vel a szerződés aláírásának napjától 2022. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal, melynek keretében a 2022. évre vonatkozóan 20.000.000,- Ft, illetve a 2022. 
évi költségvetésre vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott összeg erejéig 
támogatást nyújt a társaság részére. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatási szerződés aláírására.” 

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

 
(A 172/2022. (IV. 1.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  173/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit 
Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója támogatási szerződést 
köt a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.-vel a szerződés aláírásának napjától 
2022. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra a határozat mellékletében foglalt tartalommal, melynek 
keretében a 2022. évre vonatkozóan 207.227.000,- Ft, illetve a 2022. évi költségvetésre vonatkozó mindenkori 
hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott összeg erejéig támogatást nyújt a társaság részére. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatási szerződés aláírására.” 

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

 
(A 173/2022. (IV. 1.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  174/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. (cg.szám: 10-09-
034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója támogatási szerződést köt Hatvani Sportcsarnok 
Üzemeltető Kft.-vel a szerződés aláírásának napjától 2022. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra a 
határozat mellékletében foglalt tartalommal, melynek keretében a 2022. évre vonatkozóan 20.297.000,- Ft, illetve 
a 2022. évi költségvetésre vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott összeg 
erejéig támogatást nyújt a társaság részére.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatási szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 174/2022. (IV. 1.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  175/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szolgáltató Kft. (cg.szám: 10-09-037769, 

székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója támogatási szerződést köt a Hatvani Szolgáltató Kft.-vel a 
szerződés aláírásának napjától 2022. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal, melynek keretében a 2022. évre vonatkozóan 422.328.000,- Ft, illetve a 
2022. évi költségvetésre vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott összeg 
erejéig támogatást nyújt a társaság részére. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatási szerződés aláírására. 

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szolgáltató Kft. (cg.szám: 10-09-037769, 

székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója fejlesztési támogatási szerződést köt a Hatvani Szolgáltató 
Kft.-vel a szerződés aláírásának napjától 2022. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra, a határozat 



mellékletében foglalt tartalommal, melynek keretében a 2022. évre vonatkozóan 5.000.000,- Ft, illetve a 2022. 
évi költségvetésre vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott keretösszeg 
erejéig fejlesztési támogatást nyújtok a társaság részére. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a fejlesztési támogatási szerződés aláírására.” 

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

 
(A 175/2022. (IV. 1.) sz. képviselő-testületi határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma:  176/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa akként határoz, hogy dr. Borbás Zsuzsanna Éva 3060 Pásztó, Dózsa 
György utca 12. szám alatti lakos ügyvezető 2022. március 28. napján kelt ügyvezetői tisztségről való lemondását 
2022. március 31. napjával tudomásul veszi, és részére a kifejtett ügyvezetéssel tevékenységével kapcsolatos 
felmentvényt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (2) bekezdése alapján megadja. 
A képviselő-testület hozzájárul a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság és dr. Borbás Zsuzsanna Éva között 2018. január 31. napján létrejött munkaszerződés 
2022. március 31. napjával történő közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, és felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó – a határozat 
mellékletét képező – okirat aláírására.” 

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

 
MEGÁLLAPODÁS 

munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 
 
amely létrejött egyrészről  
HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
 - székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 - cg.száma: 10-09-032167 
 - adószáma: 23467323-2-10 
 - képviseli: Horváth Richárd polgármester 
 - mint munkáltató / a továbbiakban munkáltató / 
másrészről :  
dr. Borbás Zsuzsanna Éva 
 

- Születési hely és idő:  
- Anyja születési neve:  
- Lakcím:  
- Adóazonosító jele:  
- TAJ: 
- mint munkavállaló / a továbbiakban munkavállaló / 

 
– továbbiakban együtt: szerződő felek – között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 
 
1. Felek megállapodnak, hogy a közöttük fennálló, 2018. január 31. napján megkötött munkaszerződésével létesített 

munkaviszonyt a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 64. § (1) bek. a) pontja 
értelmében 

 
közös megegyezéssel 2022. március 31. napi hatállyal 

megszüntetik. 
 
2. A munkaviszony megszüntetése kapcsán Munkáltató Munkavállaló részére a megszűnés napjáig járó munkabérét, 

tárgyévi arányos ki nem vett szabadságának megváltását, egyéb járandóságait az utolsó munkában töltött napon 
megfizeti. Munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy munkavállaló részére a 2021.gazdasági évre vonatkozó 
célprémiumát illetőleg a 2022. első negyedévre vonatkozó célprémiumát kiértékelést követően megfizeti. 

3. Munkáltató a munkaviszony megszűnésével kapcsolatos igazolásokat az utolsó munkában töltött napon kiadja. 
Munkavállaló köteles az utolsó munkában töltött napon a munkakörét, és a birtokában lévő, a Munkáltató tulajdonát 
képező valamennyi eszközt, dokumentumot az erre kijelölt munkavállaló részére átadni. 

4. Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy a jelen megállapodással megszüntetésre kerülő munkaviszonyból eredően 



amennyiben a jelen okirat 2./ pontjában meghatározottak megfizetésre kerülnek a munkavállaló részére, úgy 
munkavállaló további igényt a munkáltatóval szemben nem érvényesít. 

5. Munkáltató tájékoztatta munkavállalót arról, hogy a munkaviszony megszüntetését követően sem tanúsíthat olyan 
magatartást, mely a munkáltató jogos gazdasági érdekeit sérti vagy veszélyezteti. 
Munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaviszonya fennállása alatt tudomására jutott üzemi, üzleti 
titkot, valamint a munkáltató gazdasági tevékenységére vonatozó egyéb információkat megőrzi, azokat harmadik 
személyekkel nem közli. Munkavállaló nyilatkozik, hogy tudomása van arról, hogy amennyiben ezen 
kötelezettségeit megszegi, úgy munkáltató részére kártérítési felelősséggel tartozik. 

6./ Szerződő felek között vitás kérdés nincs. Munkavállaló elismeri, hogy jelen okirat aláírása előtt őt a munkáltató 
részletesen tájékoztatta a munkaviszony megszüntetésére vonatozó szabályokról, mely tájékoztatást a munkavállaló 
megértett és jelen okirat aláírásával egyidejűleg tudomásul vett. 

7./ Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyvének szabályai az irányadók. 
 
Jelen munkaviszonyt megszüntető okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal minden 
egyezőt tanuk előtt, saját kezűleg, jóváhagyólag írták alá. 
 
Hatvan, 2022. március 31. 
 

HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező 
Nonprofit Közhasznú Kft. 

képviseli: Horváth Richárd polgármester 
tulajdonos képviselője  

munkáltató 

dr. Borbás Zsuzsanna Éva 
munkavállaló 

 
Előttünk, mint tanuk előtt:  
1./        2./  

 
Határozat száma:  177/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa akként határoz, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
3:21. § (3) bekezdése alapján a társaság ügyvezetőjének Krémer Dániel 2096 Üröm, Radnóti Miklós utca 3. szám 
alatti lakost 2022. április 1. napjától tartó határozatlan időtartamra megválasztja akként, hogy Krémer Dániel az 
ügyvezetéssel kapcsolatos feladatait a Ptk. 3:112. § (1) bekezdése alapján 2022. április 1. napjától kezdődően 
határozatlan időtartamra munkaviszony keretében látja el. Munkabére: havi bruttó 700.000,- Ft, azaz havi bruttó 
Hétszázezer forint. Krémer Dániel ügyvezető a céget önállóan jegyzi. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Krémer Dániellel a határozat melléklete szerinti 
tartalommal megkötendő munkaszerződés aláírására.” 

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

 
M u n k a s z e r z ő d és 

 
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
 - székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 - cg.száma: 10-09-032167 
 - adószáma: 23467323-2-10 
 - képviseli: Horváth Richárd polgármester 
 - mint munkáltató / a továbbiakban munkáltató / 
másrészről:  
Krémer Dániel 

- Születési hely és idő:  
- Anyja születési neve:  
- Lakcím:  
- Adóazonosító jele:  
- mint munkavállaló / a továbbiakban munkavállaló 

 
között az alábbi feltételek mellett: 
 



1./ Szerződő felek jelen okirat aláírásával egyidejűleg megállapodnak abban, hogy munkáltató munkavállalót 2022. 
április 1. napjától kezdődően határozatlan időtartamra munkaviszony keretében alkalmazza, míg munkavállaló kijelenti, 
hogy munkáltató alkalmazásába lép.  
 
Felek rögzítik, hogy a Munkavállaló jelen munkaviszonya keretében a Munkáltató vezetője, így jelen jogviszonyra a 
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208–211. §-aiban szabályozott rendelkezések 
irányadóak. 
 
2) Felek a jelen munkaszerződésre vonatkozóan a munkakör fogalmát az alábbiakban határozzák meg: 
 
Munkavállaló munkaköre: ügyvezető 
 
- Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok:  
Munkavállaló munkaköre: munkáltató, mint gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként, a gazdasági társaság alapító 
okiratában, szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében és egyéb szabályzataiban foglalt feladatok elvégzése. 
 
A munkavállaló munkakörébe tartozó részletes feladatokat a társaság szervezeti és működési szabályzata, valamint a 
Hatvan Város Önkormányzatával megkötött közszolgáltatási szerződésben meghatározottak alapján készített munkaköri 
leírás tartalmazza. Munkavállaló kijelenti, hogy – a munkáltató részletesen tájékoztatta a munkakörébe tartozó 
feladatokról, melyeket megismert és magára nézve kötelezőnek ismert el.  

 
Munkavállaló nyilatkozik, hogy a munkakör ellátásához a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szakképzettséggel 
és szakmai tapasztalattal rendelkezik. 
 
 - Munkavállaló személyi alapbére: - bruttó 700.000,-Ft/hó, azaz Hétszázezer forint/hó  
 
3./ Amennyiben Munkáltató esetenként egyéb juttatásokat is biztosít Munkavállaló részére, úgy azokat a bérjegyzék 
tartalmazza. A munkabér kifizetése a tárgyhót követő hónap 10. napjáig esedékes. 
 
4./ Munkavállaló felett a munkáltatói jogokat a tulajdonosi jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzati képviselő-
testületét képviselő Hatvan Város Polgármestere gyakorolja. 
 
5./ Munkavállaló Felek eltérő megállapodásának hiányában munkáját a munkáltató székhelyén - illetőleg amennyiben a 
munkáltató által meghatározott feladat jellege ezt indokolja, úgy a feladat ellátásához szükséges társasági telephelyen, 
fióktelepen, illetőleg a konkrét feladat által meghatározott egyéb helyen - köteles végezni. 
 
6./ A munkavállaló havi munkaidő beosztását maga állapítja meg, munkavállaló éves rendes szabadsága 50 %-ával 
maga rendelkezik. A munkavállalót a rendkívüli munkaidőben történő munkavégzésért ellenérték nem illeti meg. 
 
7./ Munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatkörébe tartozó munkát becsületesen és lelkiismeretesen 
elvégzi, a kapott utasításokat teljesíti, betartja a munkavédelmi rendelkezéseket és előírásokat, valamint a 
munkafegyelemre vonatkozó egyéb szabályokat. Munkavállaló elismeri, hogy őt munkáltató jelen okirat aláírását 
megelőzően már részletes munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesítette. 
 
8./ Munkavállaló, mint vezető a vezetői tevékenységének keretében gondatlan károkozás esetén az Mt. 209 § (4) 
bekezdése, valamint a 179. §-a szerint tartozik felelősséggel. 
 
9./ A jelen határozatlan időre létesített munkaviszony megszűnik, ha felek közös megegyezéssel megszüntetik vagy 
felek valamelyike azt egyoldalúan felmondja.  
 
Az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül 
legfeljebb azonban az annak alapjául szolgáló ok bekövetkezésétől számított 1 éven belül, bűncselekmény elkövetése 
esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni. 
 
Munkavállaló tudomással bír arról, és elfogadja, hogy amennyiben a tulajdonosi jogokat gyakorló szerve Hatvan Város 
Önkormányzata az ügyvezetői megbízatását bármikor határozatával visszavonja ezen határozat jelen munkaszerződés 
megszűnését is maga után vonja. 
 
10./ Felek jelen munkaszerződés aláírásával egyidejűleg kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az azonnali hatályú 
felmondás alapjául szolgáló lényeges kötelezettség megszegésének tekintik - többek között - az alábbi magatartásokat: 
 
a./ a munkafegyelem rendszeres megsértése  
b./ a mindenkor szükséges változó tevékenység fel nem vállalása vagy nem az elvárásnak megfelelő fogadása eseten 



c./ olyan magatartás tanúsítása, mely a munkaadó társaság érdekeit súlyosan sérti 
d./ a munkáltatói jogokat gyakorló személy utasításának be nem tartása 
e./ a munkáltató üzleti tevékenységére vonatkozó üzemi, üzleti titoktartási kötelezettség megszegése 
h./ a munkáltató szervezeti rendszerében megjelölt további vezető állású munkavállalókkal együttműködés hiánya 
 
11./ A munkavállaló további munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt nem létesíthet kivéve, 
ha tudományos, oktatói, illetve szerzői jogi védelem alá eső tevékenységre létesítette azt. A munkavállaló nem 
szerezhet részesedést- nyilvánosan működő részvénytárságban való részvényszerzés kivételével - a munkáltatóéval 
azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, illetve a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más 
gazdálkodó szervezetben. A munkavállaló nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe 
tartozó ügyleteket.  
A munkavállaló köteles bejelenteni, ha a közeli hozzátartozója tagja lett a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló 
tevékenységet folytató, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, illetőleg 
vezetőként munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet folytató 
munkáltatónál.  
 
12./ Ha a munkavállaló a 11./ pontban meghatározott tilalmat megszegi, a munkáltató jogosult a munkavállaló 
munkaviszonyát rendkívüli felmondással megszüntetni, a munkáltató kártérítést követelhet, vagy kártérítés helyett 
követelheti, hogy a munkavállaló a saját részére kötött ügyletet engedje át, vagy a más számlájára kötött ügyletből eredő 
hasznát kiadja, vagy arra vonatkozó követelését a munkáltatóra engedményezze. 
 
13./Munkavállaló nyilatkozik, hogy foglalkozás egészségügyi vizsgálaton részt vett és nincsen semminemű olyan 
betegsége, melyet a foglalkozás egészségügyi vizsgálatot végző orvos és munkáltató részére nem közölt volna. 
 
14./ A munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, mely a munkáltató jogos 
gazdasági érdekét sérti vagy veszélyezteti.  
 
Munkavállaló a munkaviszonya fennállása alatt és azt követően is köteles a munkáltató tevékenységéről tudomására 
jutott információkat, adatokat és tényeket bizalmasan kezelni, azokat a munkáltató hozzájárulása nélkül harmadik 
személyekkel nem közölheti. Ezen kötelezettség megszegése esetén a munkavállaló kártérítési felelősséggel tartozik a 
munkáltatónak. 
 
15./ Jelen munkaszerződés által nem érintett egyéb kérdésekben a munkaviszonyra vonatkozó szabályok, de különösen 
a Munka Törvénykönyvének szabályai az irányadók. 
 
Jelen okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt alulírott napon és 
helyen saját kezűleg, jóváhagyólag írták alá. 
 
Hatvan, 2022. március 31. 
 

HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező 
Nonprofit Közhasznú Kft. 

képviseli: Horváth Richárd polgármester 
tulajdonos képviselője  

munkáltató 

Krémer Dániel 
munkavállaló 

 
Határozat száma:  178/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság alapító okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja, és felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a módosító okirat, és a cég cégbírósági változásbejegyzési eljárásával járó egyéb 
okiratok aláírására.” 

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

 
HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

Alapító okiratot módosító okirata 
 
Hatvan Város Önkormányzata alapító megállapítja, hogy HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság az Egri Törvényszék Cégbíróságán a cégjegyzékbe a 10-09-032167 
cégjegyzékszámon bejegyzésre került. 



 
A társaság alapítója az alapító okiratot 2022. március 31. napjával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény, valamint a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről, és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. tv. rendelkezéseit figyelembe véve az alábbiak szerint módosítja.  
 
17./ A társaság ügyvezetője: 
 
Krémer Dániel (szül.:                   anyja neve:                       ; lakcíme:                          ) 
 
Az ügyvezető külön nyilatkozat aláírásával nyilatkozott, hogy olyan ok, tény vagy körülmény – beleértve 
összeférhetetlenségi ok is –, amely személyét az ügyvezetői tisztség ellátásából kizárná (2013. évi V. törvény 3:22.§ és 
3:115. §), nem áll fenn, megbízatását elfogadta. 

Az ügyvezető nem lehet egyidejűleg a társaság és az alapító ügyvezetője, illetve képviseletre jogosultja, felügyelő 
bizottságának elnöke és tagja. 
 
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a 
személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben 
legalább egy évig -, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és 
vámtartozását nem egyenlítette ki, 
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást 
helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette 
vagy törölte. 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen 
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 
 
Nem lehet Ügyvezető az, aki, illetőleg akinek közeli hozzátartozója a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más 
tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik, 
Az ügyvezető és azok közeli hozzátartozója (Ptk. 8. § (1) 1 pontja) nem köthet a saját nevében vagy javára a közhasznú 
társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt az alapító okirat kifejezetten megengedi. 
A társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója (Ptk. 8. § (1) 1 pontja) ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság 
tagjává nem választható meg. 
A közhasznú szervezet az ügyvezetőt, valamint e személy hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 
szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 
 
Képviselet, üzletvezetés, cégjegyzés módja: 
A társaság ügyvezetője kizárólagosan és önállóan jegyzi a céget. 
Az ügyvezető jogosult a társaság képviseletére, üzletvezetésre. 
A társaság cégének jegyzése oly módon történik, hogy a céget az ügyvezető jegyzi akként, hogy a társaság előírt, 
előnyomott vagy nyomtatott cégszövege alá nevét kizárólagosan és önállóan csatolja az aláírási címpéldány szerint. 
Az ügyvezető jogosult az ügyvezető igazgatói cím használatára. 
 
18./ Az ügyvezető jogköre, megbízatása időtartama: 
 
Az ügyvezető e tisztségre vonatkozó megbízása 2022. március 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra 
szól. 
 
Az ügyvezető újraválasztható, illetőleg megbízatása az alapító határozatával a lejárat előtt visszavonható. Az ügyvezető 
bármikor visszahívható. 
Az ügykörébe eső tevékenységével harmadik személynek okozott kárért a társaság a felelős, ugyanakkor kötelezettségei 
megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint az ügyvezető felel. 
 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
Jelen alapító okiratot módosító okiratot Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 178/2022.(III.31.) számú 
képviselő testületi határozatával elfogadta. 
 
Jelen alapító okiratot módosító okiratot elolvasás és kellő megértés után, mint akaratommal mindenben egyezőt 
okiratszerkesztő ügyvéd előtt cégszerűen és jóváhagyólag írtam alá. 



Hatvan, 2022. március 31. 
Hatvan Város Önkormányzata 

Alapító 
képviseli: Horváth Richárd polgármester  

Jelen módosító okiratot 
készítettem és ellenjegyzem: 
Hatvan, 2022. március 31. 
KASZ:36071290 

 
Határozat száma:  179/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője, Krémer Dániel részére a határozat mellékletében meghatározottak 
szerint célprémium feladatot ír ki.” 

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

 
HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

 
Célprémium feladat kiírás 

 
Krémer Dániel, a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Hatvani 
Média Kft.) ügyvezetője részére.  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Hatvani Média Kft. 2022. évi üzleti tervét.  
A képviselő-testület a 2022. évi üzleti tervben rögzített célok megvalósításának ösztönzése, így különösen a 
közszolgáltatási szerződésben rögzítettek megvalósítása, a társaság saját vagyonának megőrzése és a saját (vállalkozói) 
árbevétel növelése érdekében, az ügyvezető részére az alábbi célprémium feladatokat határozza meg. 

1. Az üzleti tervben rögzített 62 520 e Ft saját árbevételből (a közvetített szolgáltatások értéke nélküli) 25 100 e 
Ft vállalkozói árbevétel teljesítése. 

 
Kifizethető prémium: a 2022. évi éves alapbér 5%-a.  
Terv alatti teljesítésnél arányosításra nem kerül sor, de igazolhatóan a COVID-19 járvány alatti 
veszélyhelyzet miatt kieső bevétellel (pl. jegyárbevétel) az éves terv a prémium feladat értékelésénél 
korrigálandó.    
Terv feletti teljesítésnél a vállalkozói árbevétel minden további 1 %-kal történő túlteljesítése esetén az éves 
alapbér további 1 %-a, de maximum 5 % fizethető.  
A célprémium kifizetésének feltétele, hogy a társaság saját vagyonát megőrizze. 
 (a 2022. évi társasági szintű eredmény nem lehet negatív!) 

 
Értékelés és kifizetés határideje: A 2022. évi éves beszámoló jóváhagyásakor. 

 
2. Feladat: 2022. évben 285 eFt adózás előtti eredmény elérése.   

Kifizethető prémium: a 2022. évi éves alapbér 10 %-a. 
Arányosításra sem terv alatti, sem terv feletti teljesítés esetén nem kerül sor.   
Értékelés és kifizetés határideje: A 2022. évi beszámoló jóváhagyásakor. 

 
A célprémium kifizetésének további feltétele (mindkét feladatpontnál), hogy a 2022. évre az Önkormányzat és a 
Hatvani Média Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatok maradéktalanul megvalósuljanak.   
A képviselő-testület fenntartja azt a jogát, hogy amennyiben a közszolgáltatási szerződésben foglaltak a társaság nem 
megfelelő munkája miatt csak részben teljesülnek, vagy az ügyvezető a 2022. év során munkájában súlyos mulasztást 
vagy fegyelmi vétséget követ el, a prémium feladat számszaki teljesítés ellenére is a kifizetést megvonja, vagy 
csökkentse.  
Egyebekben az Önkormányzat gazdasági társaságaira vonatkozó javadalmazási szabályzat és a Munka Törvénykönyve 
előírásai az irányadók. 
 
Hatvan, 2022. március 31. 
 
 Horváth Richárd 
 polgármester 



  
Határozat száma:  180/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa akként határoz, hogy a társaság ügyvezetőjével, Krémer Dániel 2096 Üröm, Radnóti Miklós utca 3. 
szám alatti lakossal 2019. november 26. napjával megkötött munkaszerződést 2022. március 31. napjával közös 
megegyezéssel megszünteti a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal és ezzel egyidejűleg vele az 
ügyvezetői feladatok ellátására havi bruttó 50.000,- Ft megbízási díj fizetése mellett megbízási szerződést köt 
2022. április 1. napjával a határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a munkaviszonyt közös megegyezéssel 
megszüntető okirat és a megbízási szerződés aláírására.” 

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

 
MEGÁLLAPODÁS 

munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 
 
amely létrejött egyrészről  

 
Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 
 székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2 
 cg.száma: 10-09-034259 
 adószáma: 24728322-2-10 
 képviseli: Horváth Richárd polgármester 
 mint munkáltató / a továbbiakban munkáltató/ 
 
másrészről: 
 
Krémer Dániel 

Születési hely és idő:  
Anyja születési neve:  
Lakcím:  
Adóazonosító jele:  
/mint munkavállaló / a továbbiakban munkavállaló / 

 
– továbbiakban együtt: szerződő felek – között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 
 
1. Felek megállapodnak, hogy a közöttük fennálló, 2019. november 26. napján megkötött munkaszerződésével 

létesített munkaviszonyt a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 64. § (1) bek. a) 
pontja értelmében 

 
közös megegyezéssel 2022. március 31. napi hatállyal 

megszüntetik. 
 
2. A munkaviszony megszüntetése kapcsán Munkáltató Munkavállaló részére a megszűnés napjáig járó munkabérét, 

tárgyévi arányos ki nem vett szabadságának megváltását, egyéb járandóságait az utolsó munkában töltött napon 
megfizeti. 

3. Munkáltató a munkaviszony megszűnésével kapcsolatos igazolásokat az utolsó munkában töltött napon kiadja. 
Munkavállaló köteles az utolsó munkában töltött napon a munkakörét, és a birtokában lévő, a Munkáltató tulajdonát 
képező valamennyi eszközt, dokumentumot az erre kijelölt munkavállaló részére átadni. 

4. Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy a jelen megállapodással megszüntetésre kerülő munkaviszonyból eredően 
amennyiben a jelen okirat 2./ pontjában meghatározottak megfizetésre kerülnek a munkavállaló részére, úgy 
munkavállaló további igényt a munkáltatóval szemben nem érvényesít. 

5./ Munkáltató tájékoztatta munkavállalót arról, hogy a munkaviszony megszüntetését követően sem tanúsíthat olyan 
magatartást, mely a munkáltató jogos gazdasági érdekeit sérti vagy veszélyezteti. 
Munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaviszonya fennállása alatt tudomására jutott üzemi, üzleti 
titkot, valamint a munkáltató gazdasági tevékenységére vonatozó egyéb információkat megőrzi, azokat harmadik 
személyekkel nem közli. Munkavállaló nyilatkozik, hogy tudomása van arról, hogy amennyiben ezen 
kötelezettségeit megszegi, úgy munkáltató részére kártérítési felelősséggel tartozik. 

6./ Szerződő felek között vitás kérdés nincs. Munkavállaló elismeri, hogy jelen okirat aláírása előtt őt a munkáltató 
részletesen tájékoztatta a munkaviszony megszüntetésére vonatozó szabályokról, mely tájékoztatást a munkavállaló 
megértett és jelen okirat aláírásával egyidejűleg tudomásul vett. 



7./ Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyvének szabályai az irányadók. 
 
Jelen munkaviszonyt megszüntető okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal minden 
egyezőt tanuk előtt, saját kezűleg, jóváhagyólag írták alá. 
 
Hatvan, 2022. március 31. 
 

Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető  
Korlátolt Felelősségű Társaság 

Krémer Dániel 
megbízott 

Képv. Horváth Richárd  
Hatvan Város Polgármestere, mint a tulajdonos által 

felhatalmazott aláíró, mint megbízó 

 

 
Előttünk, mint tanuk előtt:  
1./        2./  

 
 

MEGBÍZÁSI SZERZ ŐDÉS 
 

Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
 

Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 
 székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2 
 cg.száma: 10-09-034259 
 adószáma: 24728322-2-10 
 képviseli: Horváth Richárd polgármester 
 mint megbízó / a továbbiakban megbízó 

 
másrészről: 
 
Krémer Dániel 

Születési hely és idő:  
Anyja születési neve:  
Lakcím:  
Adóazonosító jele:  
mint megbízott /továbbiakban megbízott/ 

 
között, a mai napon az alábbiakban részletezett feltételek mellett: 
 
A megbízási szerződés tárgya :  
 
1./ Megbízó jelen okirat aláírásával egyidejűleg megbízza megbízottat az alábbi tevékenységek folyamatos végzésével:  
 
A Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjeként a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvényben meghatározott vezető tisztségviselői és ügyvezetői feladatok ellátása.  
 
A megbízott szerződéskötésre vonatkozó nyilatkozatai:  
 
2./ A megbízott az okirat 1./ pontjában meghatározott megbízást jelen okirat aláírásával egyidejűleg elfogadja, és 
vállalja, hogy azt a szakma szabályai szerint kellő gondossággal elvégzi.  
 
A megbízott nyilatkozza, hogy a megbízási szerződés tárgyát képező tevékenység végzésére jogosult, továbbá annak 
elvégzésére megfelelő szakértelemmel rendelkezik. 
 
A megbízott a megbízó utasításai szerint köteles eljárni. Amennyiben a megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen 
utasítást ad a megbízott köteles erre figyelmeztetni. Ha a megbízó az utasításához a figyelmeztetés ellenére is 
ragaszkodik, az utasításból eredő károk őt terhelik. 
 
 
A megbízás időbeli hatálya:  
 
3./ A jelen megbízási szerződést felek 2022. április 1. napjától számított határozatlan időtartamra jön létre.  



 
A megbízási díj:  
 
4./ Megbízó vállalja, hogy megbízott részére megbízási díjként a megbízási tevékenység ellátásáért havi bruttó 50.000,-
Ft, azaz havi bruttó Ötvenezer forint összeget fizet a számviteli törvény előírásainak megfelelően, átutalás útján akként, 
hogy a vonatkozó közterheket a megbízó levonja és fizeti be a költségvetés részére.  
 
A megbízási szerződés módosítása és megszüntetése:  
 
5./ Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés megszüntetése és módosítása csak és kizárólag írásbeli alakban történhet.  
 
A megbízási szerződés megszűntetése:  
 
- Szerződő felek jogosultak jelen megbízási szerződést írásban 10 napos felmondási idő közbeiktatása mellett rendes 

felmondással indokolás nélkül megszüntetni. 
- Azonnali hatályú felmondási jog illeti meg feleket a másik fél súlyos szerződésszegése esetén.  
- Közös megegyezéssel felek bármikor jogosultak a szerződés megszüntetésére. 
- A megbízási szerződés bármely jogcímen történő megszüntetése írásbeli alakban érvényes. 
 
A szerződésből eredő jogviták elintézése:  
 
6./ Szerződő felek között vitás kérdés nincsen, és szerződő felek megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerült vitás 
kérdéseiket elsősorban peren kívül, tárgyalásokon kísérlik meg tisztázni. Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges 
jogvitáikat elsősorban egyeztetés útján oldják meg. 
 
Titoktartási kötelezettség:  
 
7./ Szerződő feleket a jelen megbízási szerződés alapján végzendő tevékenység vonatkozásában titoktartási 
kötelezettség terheli. 
 
Irányadó jogszabály: 
 
8./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 
 
Jelen megbízási szerződést felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 
saját kezűleg, cégszerűen, jóváhagyólag aláírták. 
 
Hatvan, 2022. március 31. 
 

Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető  
Korlátolt Felelősségű Társaság 

Krémer Dániel 
megbízott 

Képv. Horváth Richárd  
Hatvan Város Polgármestere, mint a tulajdonos 

által felhatalmazott aláíró, mint megbízó 

 

 
Határozat száma:  181/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata óvodáinak fenntartására és 
fejlesztésére meghatározott középtávú koncepció 2021. évre vonatkozó beszámolóját elfogadja.” 

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

 
Határozat száma:  182/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 44.) elnevezésű intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztására vonatkozó 
nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a határozat mellékletét képező tartalommal.  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt az intézményvezetői pályázati eljárás 
előkészítésével összefüggő feladatok ellátására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. április 30. (pályázati kiírás közzétételére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 



Hatvan város Önkormányzata 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet a 
 

Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda 
intézményvezető (magasabb vezető) 

beosztás ellátására. 
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony - 4 hónap próbaidő kikötésével.  
(Kivéve a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak.) 
 
Foglakoztatás jellege: Teljes munkaidő 
 
A vezetői megbízás időtartama:  
A vezetői megbízás határozott időre, 2022. augusztus. 01. – 2027. július 31. napjáig szól. 
 
A munkavégzés helye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44. 
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  
A Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda egyszemélyi felelős vezetője az intézményvezető. Felelős az intézmény szakszerű és 
törvényes működéséért, takarékos és hatékony gazdálkodásáért, a megbízatása alatt gyakorolja a munkáltatói jogokat az 
intézményi dolgozók felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály 
vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Felel az intézmény gazdálkodásának 
rendjéért, az éves költségvetésének időarányos betartásáért, a költségvetési bevételek megszerzésének teljesítéséért. Az 
intézmény feladatellátására vonatkozóan munkatervet készít. Gondoskodik a törvényesség és munkafegyelem 
megtartásáról, eljár a hatáskörbe utalt minden egyéb ügyben. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ (1) bekezdése, valamin a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21/A §-a alapján. Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői 
megbízás feltétele: 
a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, a 6. mellékletben 
meghatározott (óvodapedagógus) szakképzettség, 
b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
c) legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói 
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, valamint 
d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló 
alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre 
szóló alkalmazás. 
Továbbá: cselekvőképesség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet és ne álljon a tevékenység folytatását kizáró 
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.  

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

- fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, 
- a pályázó az intézmény vezetésére, fejlesztésre vonatkozó programja, 
- a végzettséget igazoló okmányok másolata, pedagógus szakvizsga keretében megszerzendő intézményvezetői 

szakképzettség esetén a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a kinevezés időpontjáig azt megszerzi és 
a tanulmányok folytatását igazolja (leckekönyv másolata), amennyiben a pályázat benyújtásáig azt még nem 
szerezte meg, 

- 3 hónapnál nem régebbi keltezésű erkölcsi bizonyítvány, 
- pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez, 

továbbításához, 
- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésnél a Kjt. 41. § és a 43. §- a alapján 

összeférhetetlenség nem áll fenn, 
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása, 



- nyilatkozata, hogy az illetékes bizottsági ülések, valamint a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához 
hozzájárul-e. 

 
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2022. augusztus 1. napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 15. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fejes Zsuzsanna humánpolitikai referens, nyújt a 06-37-542-
307-es telefonszámon. 
 
A pályázat érvényessége: 
A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai követelménynek egyaránt megfelel. 
Hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból. 
 
A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak Hatvan Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését: 
intézményvezető, vagy személyesen benyújtani Hatvan város polgármesteréhez. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályáztató lehetővé teszi, hogy a vezetési programról a nevelőtestület és az alkalmazotti közösség is véleményt 
nyilváníthasson. 
 
A pályázat a véleményezési határidő lejártát követő harminc, ha az elbírálásra váró pályázatok száma a huszonötöt eléri, 
hatvan napon belül kerül elbírálásra. Tekintettel arra, hogy a megbízási jogkört a képviselő-testület gyakorolja, a 
pályázatokat a képviselő-testület részére a véleményezési határidő lejártát követő harmincadik, illetve hatvanadik napot 
követő első testületi ülésre be kell nyújtani. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 15. 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 

• Hatvan város honlapja – www.hatvan.hu 
• Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapja – www.kozigallas.gov.hu 

 
Határozat száma:  183/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 44.) 2023-2028 közötti időszakra vonatkozó továbbképzési programját elfogadja.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  184/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros 
Lázár út 49-51.) 2023-2028 közötti időszakra vonatkozó továbbképzési programját elfogadja.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  185/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky út 10.) 2023-2028 közötti időszakra vonatkozó továbbképzési programját elfogadja.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  186/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor 
Kálmán utca 13.) 2023-2028 közötti időszakra vonatkozó továbbképzési programját elfogadja.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 



Határozat száma:  187/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós 
Alfréd utca 3.) 2023-2028 közötti időszakra vonatkozó továbbképzési programját elfogadja.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  188/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai 
utca 9.) 2023-2028 közötti időszakra vonatkozó továbbképzési programját elfogadja.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  189/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Vörösmarty tér 1.) 2023-2028 közötti időszakra vonatkozó továbbképzési programját elfogadja.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  190/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Hatvani 5. Sz. Általános 
Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 13.) és a Hatvani Tankerületi Központtal (székhely: 3000 Hatvan, 
Radnóti tér 2.), mely alapján a 2022. évre vonatkozóan 246 400 Ft támogatást nyújt az iskolai diáksport 
működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2022. április 1-től 2022. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2022. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) 
önkormányzati rendeletben „az alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. április 1. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  191/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Hatvani Kodály Zoltán 
Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) és a 
Hatvani Tankerületi Központtal (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.), mely alapján a 2022. évre vonatkozóan 
309 540 Ft, támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2022. április 
1-től 2022. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2022. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) 
önkormányzati rendeletben „az alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. április 1. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  192/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Hatvani Kossuth Lajos 
Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.) és a Hatvani Tankerületi Központtal (székhely: 3000 
Hatvan, Radnóti tér 2.), mely alapján a 2022. évre vonatkozóan 281 820 Ft támogatást nyújt az iskolai diáksport 
működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2022. április 1-től 2022. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2022. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) 
önkormányzati rendeletben „az alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. április 1. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 
 



Határozat száma:  193/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Hatvani Szent István 
Sportiskolai Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) és a Hatvani Tankerületi 
Központtal (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.), mely alapján a 2022. évre vonatkozóan 374 990 Ft támogatást 
nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2022. április 1-től 2022. december 
31-ig kerül megkötésre. 
A 2022. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) 
önkormányzati rendeletben „az alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. április 1. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  194/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Hatvani Bajza József 
Gimnáziummal (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) és a Hatvani Tankerületi Központtal (székhely: 3000 
Hatvan, Radnóti tér 2.), mely alapján a 2022. évre vonatkozóan 399 630 Ft támogatást nyújt az iskolai diáksport 
működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2022. április 1-től 2022. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2022. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) 
önkormányzati rendeletben „az alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. április 1. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  195/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Heves Megyei Diák- és 
Szabadidősport Egyesülettel (székhely: 3300 Eger, Dobó tér 6/a.) a Hatvan és Körzete Alapfokú Diáksport 
Bizottság támogatása céljából, mely alapján a 2022. évre vonatkozóan 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint 
támogatást nyújt az egyesület részére. A megállapodás határozott időre, 2022. április 1. napjától 2022. december 
31. napjáig kerül megkötésre. 
A 2022. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) 
önkormányzati rendeletben az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. április 1. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  196/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Heves Megyei Diák- és 
Szabadidősport Egyesülettel (székhely: 3300 Eger, Dobó tér 6/a.) a Hatvan és Körzete Középfokú Diáksport 
Bizottság támogatása céljából, mely alapján a 2022. évre vonatkozóan 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint 
támogatást nyújt az egyesület részére. A megállapodás határozott időre, 2022. április 1. napjától 2022. december 
31. napjáig kerül megkötésre. 
A 2022. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről 3/2022. (II.25.) 
önkormányzati rendeletben az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. április 1. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  197/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodás köt a Futball Club Hatvan 
egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Népkert utca 2.), mely alapján a 2021. évre vonatkozóan összesen 55 000 
000.- Ft, azaz Ötvenötmillió forint támogatást nyújt Hatvan Város Önkormányzata nevében az egyesület részére. A 
megállapodás a 2022. évre kerül megkötésre.  
A 2022. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszközök” 
költséghelyen rendelkezésre áll.” 

 
 



H a t á r i d ő  : 2022. április 30. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  198/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodás köt a Futball Club Hatvan 
egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Népkert utca 2.) a Kézilabda Szakosztály támogatása céljából, mely alapján 
a 2022. évre vonatkozóan összesen 16 500 000.- Ft, azaz Tizenhatmillió-ötszázezer forint támogatást nyújt 
Hatvan Város Önkormányzata nevében az egyesület részére. A megállapodás a 2022. évre kerül megkötésre.  
A 2022. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszközök” 
költséghelyen rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. április 30. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma: 199/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Hatvani Góliát Diáksport 
Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Szabadság út 13.), mely alapján a 2022. évre vonatkozóan 600 000.- Ft, 
azaz Hatszázezer forint támogatást nyújt Hatvan Város Önkormányzata nevében az egyesület részére. A 
megállapodás a 2022. évre kerül megkötésre. A 2022. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 
2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet a 4. mellékletben az „Alapítványoknak, 
szervezeteknek átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. április 30. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  200/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Hatvani Úszó, Vízilabda 
és Szabadidő Klub Sportegyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Bocskai út 22.), mely alapján a 2022. évre 
vonatkozóan 2 500 000.- Ft, azaz Kettőmillió-ötszázezer forint támogatást nyújt Hatvan Város Önkormányzata 
nevében az egyesület részére. A megállapodás a 2022. évre kerül megkötésre. A 2022. évi pénzügyi támogatás 
Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet a 4. 
mellékletben az „Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. április 30. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  201/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Lokomotív Sport 
Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Boldogi út MÁV Sporttelep), mely alapján a 2022. évre vonatkozóan 1 200 
000.- Ft, azaz Egymillió-kettőszázezer forint támogatást nyújt Hatvan Város Önkormányzata nevében az egyesület 
részére. A megállapodás a 2022. évre kerül megkötésre. A 2022. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet a 4. mellékletben az 
„Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. április 30. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  202/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Triton Triatlon Club 
Hatvan SE egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Dolgozók útja 13.), mely alapján a 2022. évre vonatkozóan 150 
000.-Ft, azaz Egyszázötvenezer forint támogatást nyújt Hatvan Város Önkormányzata nevében az egyesület 
részére. A megállapodás a 2022. évre kerül megkötésre. A 2022. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet a 4. mellékletben az 
„Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. április 30. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 
 



Határozat száma:  203/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Triton Triatlon Club 
Hatvan SE egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Dolgozók útja 13.) a Kosárlabda Szakosztály támogatása 
céljából, mely alapján a 2022. évre vonatkozóan 250 000.- Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint támogatást nyújt 
Hatvan Város Önkormányzata nevében az egyesület részére. A megállapodás a 2022. évre kerül megkötésre. A 
2022. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszközök” 
költséghelyen rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. április 30. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  204/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott keretek összegét az alábbiak szerint átcsoportosítja: 
a) az Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keretből 65 000 Ft-ot, a Sportfeladatokat, célokat 

támogató keretből 350 000 Ft-ot, valamint az Egyházi keretből 100 000 Ft-ot átcsoportosít az Ifjúsági 
kerethez, mellyel az Ifjúsági keret összege 1 575 000 Ft-ra módosul. 

b) a Nemzetiségi keret 100 000 Ft-os összegét átcsoportosítja a Szociális és egészségügyi kerethez, mellyel a 
Szociális és egészségügyi keret összege 700 000 Ft-ra módosul.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. április 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  205/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keretre 
benyújtott pályázatok alapján a határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a 
felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. 
évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben az „alapítványoknak, szervezeteknek 
átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. április 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 

Önszervez ődő, öntevékeny közösségeket támogató keret 

     

 
Pályázó szervezet neve Pályázat címe 

Kért 
támogatás 
összege 

Javasolt 
támogatás 
összege 

1. Gáspár András Bajtársi Egyesület Közösségben a közösségért 200 000 Ft 200 000 Ft 

2. Ady Endre Könyvtár - Kopa Lajosné 
Díszítőművészeti Szakkör 

A 45 éves Kopa Lajosné 
Díszítőművészeti Szakkör 

tevékenységének támogatása 
200 000 Ft 100 000 Ft 

3. Ady Endre Könyvtár - Vitézi Rend 
Hatvan csoportja 

A Vitézi Rend Hatvan csoportja 
működésének támogatása 200 000 Ft 200 000 Ft 

4. Ratkó József Közm űvelődési Egyesület  Irodalmi ismeretterjesztés 200 000 Ft 100 000 Ft 

5. 
Hatvani Tankerületi Központ - Hatvani 
Bajza József Gimnázium "Poligottok" 

csoportja 
TALENT - angol nyelvi verseny 200 000 Ft 40 000 Ft 

6. 
Hatvani Tankerületi Központ - Hatvani 

Bajza József Gimnázium "Bajzás 
Géniusz" csoportja 

Zenei utazás a barokktól 
napjainkig 200 000 Ft 40 000 Ft 



7. 
Hatvani Tankerületi Központ - Hatvani 

Bajza József Gimnázium "Diákok a 
diákokért" csoportja 

Önismereti nap 200 000 Ft 40 000 Ft 

8. 
Hatvani Tankerületi Központ - Hatvani 
Bajza József Gimnázium "Határtalan 

Magyarország" csoportja 
Nemzeti összetartozás 200 000 Ft 40 000 Ft 

9. 
Hatvani Tankerületi Központ - Hatvani 
Bajza József Gimnázium "Németesek" 

csoportja 
Német nyelvi verseny 200 000 Ft 40 000 Ft 

10. 
Hatvani Tankerületi Központ - Hatvani 

Bajza József Gimnázium "Ifjú 
publicisták" csoportja 

Költészet napja 200 000 Ft 40 000 Ft 

11. 
Hatvani Tankerületi Központ - Hatvani 
Bajza József Gimnázium "Kutakodj" 

csoportja 
Kísérletbazár 200 000 Ft 40 000 Ft 

12. 
Hatvani Tankerületi Központ - Hatvani 

Bajza József Gimnázium 
"Földgömböcök" csoportja 

Geoszféra 200 000 Ft 40 000 Ft 

13. 
Hatvani Tankerületi Központ - Hatvani 

Bajza József Gimnázium "Énekkar" 
csoportja 

B'TanG együttes 200 000 Ft 40 000 Ft 

14. 
Hatvani Tankerületi Központ - Hatvani 

Bajza József Gimnázium 
"Diákönkormányzat" csoportja 

Diáknap 2022 200 000 Ft 40 000 Ft 

15. 
Hatvani Tankerületi Központ - Hatvani 
Bajza József Gimnázium "Egészséges 

életmód a Bajzában" csoportja 
Egészségedre! 200 000 Ft 40 000 Ft 

16. Hatvany Lajos Múzeum Baráti Körének 
Egyesülete 

A Nádasdy Kastély megtekintése 
Nádasladányban 

200 000 Ft 100 000 Ft 

17. TILMA a Gyermekm űvészetért 
Közhasznú Alapítvány 

TILMA Alapítvány a jövő 
nemzedékéért tárlat és 

kerekasztral beszélgetés 
200 000 Ft 100 000 Ft 

18. KARRIER Nemzetközi Oktatási és 
Művészeti Alapítvány 

A Tótpál Szilvia vezette 
énekkurzus nyári ingyenes záró 

koncertje 
200 000 Ft 150 000 Ft 

19. Corelli-60 Zenéért és Gyermekekért 
Közhasznú Alapítvány A liturgikus zene sokszínű világa 150 000 Ft 150 000 Ft 

20. A XXI. Század Gyermekeiért Nevelési és 
Oktatási Alapítvány Megszépülünk II. 200 000 Ft 95 000 Ft 

21. Hatvani N őegylet 

Gyermeknap a Vadasparkban; 
Bababörze megrendezéséhez 

molinó; Kézműves foglalkozások a 
nőegylet rendezvényeihez 

150 000 Ft 100 000 Ft 

22. Újhatvani Római Katolikus Általános 
Iskola - SZIRKÉK énekegyüttes Együtt Jézussal 200 000 Ft 150 000 Ft 

23. Polifónia Egyesület Hatvani Kórustalálkozó - 2022. 200 000 Ft 150 000 Ft 



24. Állami Zeneiskoláért Alapítvány KAZAMI formaruha és sál logóval 200 000 Ft 100 000 Ft 

25. Grassalkovich Énekegyüttes Kulturális 
Egyesület 

Vidéki fellépések támogatása 
/útiköltség/, zenei felkészítő tábor 

megszervezése, vendéglátás, 
működési kiadások 

200 000 Ft 150 000 Ft 

26. Kutyaszív Állatment ő Közhasznú 
Alapítvány Kennelek beszerzése 200 000 Ft 200 000 Ft 

27. Eszterlánc Kézm űves Egyesület 
Az Eszterlánc Kézműves 

Egyesület működési eszközeinek 
támogatása 

200 000 Ft 100 000 Ft 

28. Maasluis-Hatvan Testvérvárosi 
Egyesület 

Maasluis-Hatvan Testvérvárosi 
Egyesület 2022. I. félévi program; 
ART-CAMP VI. Testvérvárosok 

Művésztelepe 2022 
megvalósításának a feladatai 

100 000 Ft 100 000 Ft 

29. 

Hatvani Tankerületi Központ - Hatvani 
Kodály Zoltán Értékközvetít ő és 

Képességfejleszt ő Általános Iskola 
művészeti munkaközössége 

Művészeti eszközbeszerzés 200 000 Ft 50 000 Ft 

30. VOKE Liszt Ferenc M űvelődési Ház - 
Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas Klub 

Rendezvénysorozat 2022/I., Liszt 
Ferenc Nyugdíjas Klub 

200 000 Ft 200 000 Ft 

31. VOKE Liszt Ferenc M űvelődési Ház - 
Drámajáték M űhely 

Drámajátékok, 
gyermekfoglalkozások 2022. 

200 000 Ft 50 000 Ft 

32. VOKE Liszt Ferenc M űvelődési Ház - 
Kézügyes kreatív kör 

Játszóházak a Kézügyes kreatív 
kör vezetésével 

200 000 Ft 50 000 Ft 

33. VOKE Liszt Ferenc M űvelődési Ház - 
Hatvani Vasútbarát Klub 

Hatvan és a vasút programsorozat 
2022/1. 200 000 Ft 50 000 Ft 

34. VOKE Liszt Ferenc M űvelődési Ház - 
Irodalmi m űhely 

Hatvani történetek irodalmi 
leírásban 

200 000 Ft 50 000 Ft 

35. VOKE Liszt Ferenc M űvelődési Ház - 
Fotografikus M űhely Hatvani események fotógrafikákon 200 000 Ft 50 000 Ft 

36. VOKE Liszt Ferenc M űvelődési Ház - 
Hatvani Civil M űhely Tavaszi közösségi programok 200 000 Ft 50 000 Ft 

37. 
VOKE Liszt Ferenc M űvelődési Ház - 

VOKE Hatvani Vasutas Szakszervezet 
Nyugdíjas Klubja 

Rendezvénysorozat, 2022. I. 200 000 Ft 200 000 Ft 

38. VOKE Liszt Ferenc M űvelődési Ház - 
Hatvani Szimfonikus Zenekar 

Koncertek előkészítése, 
szervezése 

200 000 Ft 100 000 Ft 

39. Grassalkovich M űvelődési Ház - DaDo 
Dog Dancing 

V. DaDo Dog Dancing Bajnokság 
támogatása 200 000 Ft 100 000 Ft 

40. Grassalkovich M űvelődési Ház - 
Anonymus 60 zenekar 

Az Anonymus 60 zenekar 
stúdióköltségeinek támogatása 

200 000 Ft 50 000 Ft 

41. Grassalkovich M űvelődési Ház - 
Barnahang zenekar 

A Barnahang zenekar tavaszi 
koncertturnéjának támogatása 

108 937 Ft 50 000 Ft 



42. Grassalkovich M űvelődési Ház - Duo 
Nicole 

A Duo Nicole forgóeszköz 
cseréjének támogatása 

176 600 Ft 50 000 Ft 

43. Grassalkovich M űvelődési Ház - 
Akrobatikus Rock and Roll csoport 

A Hatvani Akrobatikus Rock and 
Roll csoport tábori étkeztetés, 

tábori pólók tervezése, vásárlása 
200 000 Ft 100 000 Ft 

44. Grassalkovich M űvelődési Ház - Hatvani 
Fiúk zenekar 

A Hatvani Fiúk zenekar technikai 
eszközeinek fejlesztése 200 000 Ft 50 000 Ft 

45. Grassalkovich M űvelődési Ház - HCHC 
zenekar 

A HCHC zenekar tavaszi 
koncertjeinek támogatása 200 000 Ft 50 000 Ft 

46. Grassalkovich M űvelődési Ház - Idegen 
Világ zenekar 

Az Idegen Világ zenekar alapvető 
felszereléseinek beszerzése 

200 000 Ft 50 000 Ft 

47. Grassalkovich M űvelődési Ház -
Játszóházvezet ők Alkotóközössége 

A Játszóházvezetők 
Alkotóközössége eszközeinek 

beszerzése 
115 000 Ft 50 000 Ft 

48. Grassalkovich M űvelődési Ház -
Lázadók zenekar 

A Lázadók zenekar technikai 
eszközeinek fejlesztése 

95 000 Ft 50 000 Ft 

49. Grassalkovich M űvelődési Ház - 
Mesekuckó Klub 

D. Bodnár Gizella könyvének 
kiadása 200 000 Ft 50 000 Ft 

50. Grassalkovich M űvelődési Ház - 
Naplemente Nyugdíjas Klub 

A Naplemente Nyugdíjas Klub I. 
félévi kiemelt rendezvényeinek 

támogatása 
200 000 Ft 200 000 Ft 

51. Grassalkovich M űvelődési Ház - Németi 
Gábor Honismereti Kör 

A Németi Gábor Honismereti Kör 
kirándulásainak támogatása 100 000 Ft 100 000 Ft 

52. Grassalkovich M űvelődési Ház - Nóta 
Klub 

A Nóta Klub kirándulásainak 
támogatása 

200 000 Ft 100 000 Ft 

53. Grassalkovich M űvelődési Ház - N&J 
Band 

Az N&J Band technikai 
eszközparkjának fejlesztése 

196 700 Ft 50 000 Ft 

54. Grassalkovich M űvelődési Ház - 
Rockjam zenekar 

A Rockjam zenekar technikai 
eszközparkjának bővítése 

179 780 Ft 50 000 Ft 

55. Grassalkovich M űvelődési Ház - Treff 
zenekar 

A Treff zenekar 50. éves jubileumi 
koncertjének költségeinek 

támogatása 
200 000 Ft 50 000 Ft 

56. PRO NATURA HATVAN Egyesület Hatvani élőhelyek kialakítása és 
bemutatása 200 000 Ft 200 000 Ft 

  Félévi keretösszeg: 5 000 000 Ft 10 572 017 Ft 4 935 000 Ft 

 
 

Határozat száma:  206/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Sportfeladatokat, célokat támogató keretre benyújtott pályázatok 
alapján a határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat, 
civil szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről 
szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” 
költséghelyen rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. április 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 
 
 



Sportfeladatokat, célokat támogató keret 

     

  
Pályázó szervezet neve Pályázat címe 

Kért 
támogatás 
összege 

Javasolt 
támogatás 
összege 

1. DanceNet Sportegyesület XIV. Hatvan Kupa Táncverseny 200 000 Ft 150 000 Ft 

2. 

Hatvani Tankerületi Központ - 
Hatvani Bajza József Gimnázium 

"Természetismereti és 
Környezetvédelmi" csoportja 

Kenu tábor 200 000 Ft 50 000 Ft 

3. 

Hatvani Tankerületi Központ - 
Hatvani Szent István Sportiskolai 
Általános Iskola "Gyere hokizni" 

csoportja 

A "Gyere hokizni" csoport 
működésének támogatása 

200 000 Ft 100 000 Ft 

4. Hatvani Szabadid ősport 
Sportegyesület 

A Hatvani Szabadidősport 
Sportegyesület működésének 

támogatása 
200 000 Ft 50 000 Ft 

5. Hatvani Sakk-Kör A Hatvani-Sakk-Kör működésének 
támogatása 

200 000 Ft 100 000 Ft 

6. ITF Harcművészetekért Alapítvány  

Tavaszi versenyek nevezési-, 
utazási és szállásköltségek 
díjainak, valamint eszközök 
vásárlásának támogatása 

150 000 Ft 150 000 Ft 

7. Gigászok SE Úszószakosztály 

"Legyen az úszás mindenkié" - 
úszásoktatás a mentálisan vagy 

szenzomotoros téren az 
életkorukhoz képest lemaradást 

mutató gyermekek számára 

200 000 Ft 150 000 Ft 

8. Pulzus Sport Egyesület 
Támogatás igénylése az I. félév 

aerobik versenyeire (nevezési díj, 
utazási, versenyengedély) 

200 000 Ft 100 000 Ft 

9. Újszerű Technikai Sportok 
Egyesülete 

XXIX. Nemzetközi XXII. Európa 
Bajnoki Roncsderby futam 200 000 Ft 200 000 Ft 

10. Fut60 Sport Egyesület Fittségre fel Hatvanban! 200 000 Ft 150 000 Ft 

11. Hatvani Thai-Box Sportegyesület 
Sportpadló vásárlás(Tatami) az 
edzések sikeres végrehajtása 

érdekében 
200 000 Ft 150 000 Ft 

12. Velo60 Kerékpáros Egyesület 2022. éves versenyzés nevezési 
díjakhoz hozzájárulás 200 000 Ft 150 000 Ft 

13. Grassalkovich M űvelődési Ház - 
Strandfoci Klub 

Egységes sportfelszerelés 
vásárlása 200 000 Ft 150 000 Ft 

14. Grassalkovich M űvelődési Ház - 
Varga Kristóf  

Varga Kristóf versenytáncos 
versenyekre való felkészülésének 

és nevezésének támogatása 
200 000 Ft 100 000 Ft 

  Félévi keretösszeg:   2 100 000 Ft 2 750 000 Ft 1 750 000 Ft 
 
 



Határozat száma:  207/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Ifjúsági keretre benyújtott pályázatok alapján a határozat mellékletét 
képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és 
csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. április 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 

Ifjúsági keret 

     

  
Pályázó szervezet  neve Pályázat címe 

Kért 
támogatás 
összege 

Javasolt 
támogatás 
összege 

1. 
Hatvani Tankerületi Központ - 

Hatvani Szent István Sportiskolai 
Általános Iskola Robotika csoportja  

Robotok a Hatvani Szent István 
Sportiskolai Általános Iskolában 200 000 Ft 50 000 Ft 

2. 
Hatvani Tankerületi Központ - 

Hatvani Szent István Sportiskolai 
Általános Iskola Diákönkormányzat  

Tavaszi közösségépítő programok a 
Hatvani Szent István Sportiskolai 

Általános Iskolában 
200 000 Ft 50 000 Ft 

3. 
Hatvani Tankerületi Központ - 

Hatvani Szent István Sportiskolai 
Általános Iskola Túrázók csoportja 

Tavaszi túra a Budai-hegységben 200 000 Ft 50 000 Ft 

4. 
Hatvani Tankerületi Központ - 

Hatvani Szent István Sportiskolai 
Általános Iskola Ökocsoport  

Környezetvédelem 
"szentistvánosként", nemcsak 

"szentistvánosként" 
200 000 Ft 50 000 Ft 

5. Hatvan Jókai úti Óvodáért 
Alapítvány 

A Varázskapu Óvoda 
felszereltségének fejlesztése 

bútorokkal 
200 000 Ft 95 000 Ft 

6. Alapítvány az Újhatvani Rákóczi úti 
Általános Iskoláért Gyermeknapi Fesztivál az URKAI-ban 200 000 Ft 100 000 Ft 

7. Hatvani Gesztenyés Óvodásokért 
Alapítvány Digi ovi a Gesztenyéskert Óvodában 200 000 Ft 95 000 Ft 

8. 
Hatvani Tankerületi Központ - 

Hatvani 5. Sz. Általános Iskola - 
Angol szakkör csoportja 

Angol szakkör (smart tv vásárlása) 200 000 Ft 50 000 Ft 

9. 
Hatvani Tankerületi Központ - 

Hatvani 5. Sz. Általános Iskola - 
Dráma szakkör csoportja 

Dráma szakkör (videokamera 
vásárlása) 200 000 Ft 70 000 Ft 

10. 
Hatvani Tankerületi Központ - 

Hatvani 5. Sz. Általános Iskola - 
Német szakkör csoportja 

Német szakkör (smart tv vásárlása) 200 000 Ft 50 000 Ft 

11. 
Hatvani Tankerületi Központ - 

Hatvani 5. Sz. Általános Iskola - 
Ötös kórus 

Ötös kórus (hangosító szett vásárlás) 200 000 Ft 100 000 Ft 

12. 
Hatvani Tankerületi Központ - 

Hatvani 5. Sz. Általános Iskola - 
Gyöngyf űzér néptánc csoport 

Gyöngyfüzér néptánc csoport 200 000 Ft 50 000 Ft 

13. 
Hatvani Tankerületi Központ - 

Hatvani 5. Sz. Általános Iskola - 
Iskolai sportkör 

Iskolai sportkör (hangosító szett) 200 000 Ft 50 000 Ft 

14. Hatvan Mészáros Lázár úti Óvoda 
Gyermekeiért Alapítvány 

"Ismerd meg jobban világunkat! - a 
természeti és társadalmi környezet 

tágabb megismerése" 
200 000 Ft 95 000 Ft 



15. 
Újhatvani Római Katolikus 

Általános Iskola 
Diákönkormányzata 

Fenntarthatósági témahét 200 000 Ft 50 000 Ft 

16. 

Hatvani Tankerületi Központ - 
Hatvani Kossuth Lajos Általános 

Iskola - Kölyökolvasó Könyvtári és 
Drámaszakkör 

Színház az iskolában 200 000 Ft 100 000 Ft 

17. 
Hatvani Tankerületi Központ - 

Hatvani Kossuth Lajos Általános 
Iskola - Diákönkormányzat 

Művészetek hete a Kossuth Lajos 
Általános Iskolában 200 000 Ft 50 000 Ft 

18. Hatvan a Tanügynek Közhasznú 
Alapítvány 

A Hatvani Kossuth Lajos Általános 
Iskola fenntarthatóságáért: Fűszer- és 

gyógynövény iskolakert telepítése 
200 000 Ft 50 000 Ft 

19. Hatvani Vörösmarty téri 
Óvodásokért Alapítvány "Szépül óvodánk udvara" 200 000 Ft 95 000 Ft 

20. Brunszvik Kisded Alapítvány "Erdő szélén kicsi ház…" 200 000 Ft 95 000 Ft 

21. Kodály Zoltán Iskolai Alapítvány A felújított iskolai udvar 
környezetkultúrájának fejlesztése 

197 900 Ft 130 000 Ft 

22. Hatvani 5-ös Iskoláért, Uszodáért 
Alapítvány Hangosító szett  200 000 Ft 50 000 Ft 

 Félévi keretösszeg: 1 050 000 Ft 4 397 900 Ft 1 575 000 Ft 

 
Határozat száma:  208/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Egyházi keretre benyújtott pályázatok alapján a határozat 
mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt egyházközségeket és csoportokat. A 
pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. április 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 

Egyházi keret 

     

  
Pályázó szervezet neve Pályázat címe 

Kért 
támogatás 
összege 

Javasolt 
támogatás 
összege 

1. Hatvani Evangélikus 
Egyházközség 

Városmisszió 2022.; Nézz fel! 
Szentlélekváró keresztény 

fesztivál 
40 000 Ft 40 000 Ft 

2. 
Hatvan Belvárosi Római 
Katolikus Egyházközség 

Szent Adalbert Kórus 

Hangszer alkatrész vásárlás és 
hangszer javítás 200 000 Ft 150 000 Ft 

3. Újvárosi Római Katolikus 
Plébánia 

Együtt lenni jó (közösség építés a 
sport segítségével) 

200 000 Ft 100 000 Ft 

4. Hatvan-Belvárosi Római 
Katolikus Egyházközség 

Együtt lenni jó (közösség építés a 
sport segítségével) 

200 000 Ft 100 000 Ft 

 Félévi keretöszeg: 500 000 Ft 640 000 Ft 390 000 Ft 
 

Határozat száma:  209/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok alapján a 
határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt egyházközségeket és 
csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 

 



H a t á r i d ő  : 2022. április 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 

Szociális és egészségügyi keret 

     

  
Pályázó szervezet neve Pályázat címe 

Kért 
támogatás 
összege 

Javasolt 
támogatás 
összege 

1. Hatvani T űzkerék 
Alapítvány 

A Lelki Elsősegély Telefonszolgálat 
humán erőforrásainak támogatása 

200 000 Ft 200 000 Ft 

2. 
Észak-Magyarországi 

Sclerosis Multiplex 
Egyesület 

Sorstársi találkozó szervezése 200 000 Ft 200 000 Ft 

3. 

Hatvan Város és 
Környéke 

Mozgáskorlátozottainak 
Egyesülete 

30 éves jubileumi ünnepség 
megrendezése 

200 000 Ft 200 000 Ft 

4. Csűrdöngöl ő Kulturális 
Egyesület 

Népművészeti előadások időseknek és 
fogyatékkal élőknek 

200 000 Ft 100 000 Ft 

 Félévi keretöszeg: 600 000 Ft 800 000 Ft 700 000 Ft 
 

Határozat száma:  210/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, a hatvani 3. számú fogorvosi körzet feladat-
ellátását biztosító DICENTRA-PLUS Fogászati Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (3000 
Hatvan, Béke utca 11.; cégjegyzékszám: Cg. 10-09-026542; adószám: 13528843-2-10) bejelentését arról, hogy az 
alkalmazásában álló Dr. Harsányi Orsolya fogorvos szülési szabadsága miatti ideiglenes helyettesítést 2022. 
április 1. naptól 2022. július 31. napig Dr. Gondos Edit Viktória látja el heti 15 óra időtartamban.” 

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

 
Határozat száma:  211/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi az Inter Tan-Ker Zrt. (székhely: 1045 Budapest, 
Istvántelki u. 8.) részére, hogy az önkormányzat és a társaság között fennálló helyi személyszállítási 
szolgáltatásra vonatkozó szerződés időtartama alatt a Hatvan városban közlekedő helyi menetrend szerinti 
autóbuszokon a társaság Hatvan város logóját feltüntesse.” 

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

 
Határozat száma:  212/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 180.000,- Ft összegű pénzbeli támogatást nyújt a TILMA a 
Gyermekművészetért Közhasznú Alapítvány (székhely: 3000 Hatvan, Kertész u. 7.; Adószám: 18592601-1-10; 
nyilvántart.sz.: 10-01-0001005) részére, az alapítvány művészeti kiadványának nyomdai költsége egy részének 
fedezetére. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben szereplő polgármesteri keret költséghelyen rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. április 25. (szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  213/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 150.000,- Ft összegű pénzbeli támogatást nyújt a Hatvani 
Tűzkerék Alapítvány (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; Adószám: 18577158-1-10; nyilvántart.sz.: 10-01-
0000509) részére, az alapítvány által 2022. május 14-én rendezendő szakmai napon történő vendéglátás 
költségeinek fedezetére. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben szereplő polgármesteri keret költséghelyen rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. április 20. (szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 



 
Határozat száma:  214/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Art Cafe 60 Egyesület (székhely: 3000 
Hatvan, Batthyány utca 39.) által a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02286 azonosítószámú pályázaton elnyert 
támogatását 8.000.000,- Ft keretösszegben visszatérítendő támogatásként előfinanszírozza. A projekt 
befejezését, valamint a záró kifizetési igény Magyar Államkincstár általi jóváhagyását és pénzügyi teljesítését 
követően az egyesület 8 napon belül köteles visszafizetni az önkormányzat részére a támogatás teljes összegét, 
azaz 8.000.000,- Ft-ot. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az egyesülettel kötendő 
támogatással kapcsolatos kölcsön szerződés aláírására.  
A szükséges pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény előirányzatában rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. április 15. (az összeg rendelkezésre bocsátására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  215/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 175/2015. (II. 26.) számú határozata alapján az „Autó-Agró” 
Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal (3000 Hatvan, Hunyadi tér 5.) 
közköltségen történő eltemetés feladatának ellátására megkötött szerződést 3 hónapos rendes felmondási idővel, 
a mai napon felmondja. Figyelemmel arra, hogy a felmondási idő 3 hónap, a jogviszony megszűnésének napja: 
2022. június 30. napja.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (a szerződés felmondására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  216/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvényben meghatározott közköltségen történő eltemetés feladatának ellátására határozott időre szerződést 
köt az Örök Gyertyaláng Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. 
em. 14., fióktelepe: 3000 Hatvan, Szent Mihály út 17.), mint az önkormányzat számára összességében 
legkedvezőbb ajánlattevővel 2022. július 1. napjától 2023. június 30 napjáig. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. április 15. (a szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  217/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2021. évi beszámolóját 
a Hatvan város területén végzett munkájáról, valamint a rövid és hosszú távú fejlesztési terveiről.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (elfogadásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  218/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú, „Fenntartható 
városfejlesztési stratégiák támogatása” című felhíváshoz kapcsolódóan elkészült Hatvan város Fenntartható 
Városfejlesztési Stratégiáját és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervét.” 

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

 
Határozat száma:  219/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdés szerinti, a 2022. 
évre vonatkozó közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. március 31. (a Közbeszerzési Adatbázisba történő feltöltésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 219/2022. (IV. 1.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 



Határozat száma:  220/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a bruttó 347 018 613 Ft pályázati 
támogatás iránti kérelem benyújtását az RRF-1.1.2-2021 kódszámú „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című 100 % 
támogatási intenzitású pályázati felhívásra, melynek célja a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló 
hatvani 2599 hrsz.-ú ingatlanon lévő Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) 
területén elhelyezésre kerülő két csoportszobás, 24 férőhelyes bölcsőde építése. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szükséges dokumentumok aláírására és nyilatkozatok megtételére. 
A szükséges pénzügyi forrás pályázati forrásból biztosított.” 

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

 
Határozat száma:  221/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete lemond az 537129 azonosítószámú Bölcsőde fejlesztési 
programra benyújtott 85%-os támogatási intenzitású „Új bölcsőde építése Hatvanban” című pályázat által megítélt 
273 192 681 Ft összegű támogatásról. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a lemondó 
nyilatkozat aláírására.” 

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

 
Határozat száma:  222/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Lechner Nonprofit Kft.-vel (székhely: 1111 Budapest, 
Budafoki út 59.) együttműködési megállapodást köt, melynek célja a „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című 
pályázati felhívás keretében az önkormányzat által benyújtott pályázat megvalósítása. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. április 10. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  223/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Családbarát Magyarország Központtal (székhely: 1134 
Budapest, Tüzér utca 33-35.) együttműködési megállapodást köt, melynek célja a „Bölcsődei nevelés fejlesztése” 
című pályázati felhívás keretében az önkormányzat által benyújtott pályázat megvalósítása. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. április 10. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  224/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete bölcsőde építése céljából a Magyar Állam tulajdonában álló 
hatvani 2600/5 hrsz.-ú, szántó megnevezésű, 1 ha 2332 m2 nagyságú ingatlan Nemzeti Földügyi Központ, mint 
tulajdonosi joggyakorló által készíttetett értékbecslés alapján közölt vételárát, azaz a bruttó 38.575.000,- Ft 
összeget elfogadja és vételi szándékát fenntartja.   
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az önkormányzati tulajdonba kerülés érdekében a 
szükséges nyilatkozatok megtételére, valamint az adás-vételi szerződés aláírására.    
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.  (II. 25.) önkormányzati 
rendelet 5. mellékletében a felhalmozási kiadások között 37.230.000,- Ft összegig a BOSCH együttműködési 
megállapodás keretében kiadás finanszírozás költséghelyen, valamint 1.345.000,- Ft összegig a 2022. évi 
útfelújítások költséghelyen rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. április 30. (vételiár elfogadásáról és az ajánlat fenntartásáról tájékoztató 

megküldése) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  225/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete bölcsőde építése céljából a Magyar Állam tulajdonában álló 
hatvani 2600/2 hrsz.-ú, kivett saját használatú út megnevezésű, 527 m2 nagyságú ingatlan önkormányzati 
tulajdonba kerülése érdekében vételi ajánlatot tesz az ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi jogokat gyakorló 



Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé az ANZSO 2001. Kft. által készített értékbecslésben meghatározott bruttó 
6.350.000,- Ft értéken. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az önkormányzati tulajdonba kerülés érdekében a 
szükséges nyilatkozatok megtételére, valamint az adás-vételi szerződés aláírására.    
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.  (II. 25.) önkormányzati 
rendelet 5. mellékletében a felhalmozási kiadások között 6.350.000,- Ft összegig a 2022. évi útfelújítások 
költséghelyen rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. április 30. (vételi ajánlat megtételére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  226/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Svába Szilárd és Svába Ferenc 3000 Hatvan, 
Tabán út 63. sz. alatti kérelmezők javára nem mond le a közhiteles ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett elővásárlási 
jogáról a Magyar Állam tulajdonában és a Nemzeti Földügyi Központ (székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) 
tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, hatvani 2603 hrsz.-ú szántó művelési ágú 39305 m2 nagyságú ingatlanra 
vonatkozóan, mivel az ingatlan adás-vételével kapcsolatos információkról a felek a szükséges tájékoztatást nem 
adták meg.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. április 15. (tájékoztatás megküldése) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  227/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Állam tulajdonában és a Nemzeti 
Földügyi Központ (székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, hatvani 2603 
hrsz.-ú szántó művelési ágú 39305 m2 nagyságú ingatlan tulajdonjogát a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi 
LXXXVII. törvény 22. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja alapján ingyenesen kívánja megszerezni. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a tulajdonjog megszerzéséhez és az ingatlan-
nyilvántartási átvezetéshez szükséges eljárási cselekmények elvégzésére.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. május 6. (kérelem benyújtása) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  228/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Futball Club Hatvan 
egyesület (székhely: 3000 Hatvan, Népkert utca 2.) részére a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló 
hatvani 5109/2 helyrajzi számú, természetben a 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2. szám alatti Hatvani Kodály 
Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola területén lévő tornaterem és kiszolgáló helyiségek 
átalakítási és felújítási munkáihoz.  
A beruházás során a munka- és balesetvédelmi, valamint a szakmai szabályokat maradéktalanul be kell tartani. 
Hatvan Város Önkormányzata a munkavégzés során keletkező esetleges károkért felelősséget nem vállal. 
Az egyesület a beruházást saját kockázatára jogosult elvégezni. Hatvan Város Önkormányzata sem tulajdonjogi, 
sem kötelmi igényt nem ismer el. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (kérelmező értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  229/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja Dr. Gondos Edit és Dr. Nemes 
Károly fogorvosok részére a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló hatvani 2605/3 helyrajzi számú, 
természetben a 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 4/A. szám alatti Újhatvani egészségházban a háziorvosi és 
fogorvosi betegváró helyiségek lehatárolásához azzal, hogy egy 100/210 cm-es ajtó is beépítésre kerül. 
A tervezett beruházás során a munka- és balesetvédelmi, valamint a szakmai szabályokat maradéktalanul be kell 
tartani. 
Hatvan Város Önkormányzata a munkavégzés során keletkező esetleges károkért felelősséget nem vállal. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 
Hatvan Város Önkormányzata a beruházók részére semminemű térítést nem fizet.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (kérelmező értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 



Határozat száma:  230/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Spirit Ingatlan Kft. (székhely: 3060 Pásztó, Szent Imre tér 
21.) által benyújtott engedélyezési tervdokumentáció alapján a hatvani 0369/23 hrsz.-ú ingatlan vízellátása és 
szennyvíz elvezetése érdekében szükséges közművezetékek elhelyezéséhez a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő hatvani 0369/15, 0368/3, 0368/4, 0361/4, 0362/2, 0368/5 és 0369/5 hrsz.-ú ingatlanok 
vonatkozásában tulajdonosi hozzájárulást ad azzal a feltétellel, hogy a hatvani 0369/23 hrsz.-ú ingatlan 
mindenkori tulajdonosának Hatvan Város Önkormányzatával az ivóvíz és szennyvízvezetékekre vonatkozó 
szolgalmi jog alapítására megállapodást kell kötnie, és az értékbecslésen alapuló szolgalmi jog értékét a hatvani 
0369/23 hrsz.-ú ingatlan mindenkori tulajdonosának Hatvan Város Önkormányzata részére meg kell fizetnie.  
A tervezett beruházás során a kérelmező köteles a szakmai, munka- és balesetvédelmi szabályokat 
maradéktalanul betartani. 
Hatvan Város Önkormányzata a munkavégzés során az esetleges károkért felelősséget nem vállal. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a hatvani 0369/23 hrsz.-ú ingatlan javára 
bejegyzésre kerülő ivóvíz és szennyvízvezetékek szolgalmi jog alapításához szükséges eljárási cselekmények 
lefolytatására, azzal, hogy a megállapodást az aláírását követő rendes testületi ülésre a megállapodást utólagos 
jóváhagyás céljából terjessze a képviselő-testület elé. 
Jelen tulajdonosi hozzájárulás visszavonásig, de legfeljebb 1 évig érvényes.” 

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

 
Határozat száma:  231/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel (székhely: 3300 Eger, Hadnagy 
u. 2.) megkötött Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására 
vonatkozó szerződést az energiahatékonysági fejlesztésben érintett önkormányzatok körének változását 
elfogadva közös megegyezéssel módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az egységes szerkezetbe foglalt Konzorciumi 
együttműködési megállapodás aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. április 30. (az egységes szerkezetbe foglalt megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  232/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 282/2021. (XI. 25.) számú határozatát a következők szerint 
módosítja: 

A „6. Szennyvíztisztító telepen 2 db légfúvó cseréje 

A 6. pontban foglalt beruházáshoz Hatvan Város Önkormányzata nettó 17.500.000,- Ft önerőt biztosít, melynek 
fedezete a bérleti díj.” szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép: 

 „6. Szennyvíztisztító telepen 2 db légfúvó cseréje 

A 6. pontban foglalt beruházáshoz Hatvan Város Önkormányzata biztosítja a projekt beruházás önerejét, nettó 
17.500.000,- Ft-ot, valamint a beruházás nettó 35.000.000,- Ft összegének 9.450.000,- Ft összegű ÁFA költségét.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. április 8. (a Heves Megyei Vízmű Zrt. értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  233/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel (székhely: 3300 Eger, Hadnagy 
u. 2.) a víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése tárgyú projekt megvalósításának tárgyában egyedi 
vállalkozási szerződést köt. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vállalkozási szerződés aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. április 30. (a szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  234/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a MONITORING-TÁVFELÜGYELET Kft.-vel megkötött 
vagyonvédelmi-távfelügyeleti és tűzvédelmi-távfelügyeleti megbízási szerződést 2022. április 1-jétől a társaság 38 
%-os díjemelését elfogadva közös megegyezéssel módosítja. 



A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az egységes szerkezetbe foglalt vagyonvédelmi-
távfelügyeleti és tűzvédelmi-távfelügyeleti megbízási szerződés aláírására. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben a 2/d. melléklet „Önkormányzathoz és Polgármesteri Hivatalhoz tartozó 2022. évi 
egyéb szakfeladatok tervezése Riasztó-Monitoring Távfelügyeleti Kft.” költséghelyen rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. április 30. (a szerződések módosítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  235/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a MONITORING-TÁVFELÜGYELET Kft.-vel megkötött 
karbantartási szerződést 2022. április 1-jétől a társaság 38 %-os díjemelését elfogadva közös megegyezéssel 
módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az egységes szerkezetbe foglalt karbantartási 
szerződés aláírására. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben a 2/d. melléklet „Önkormányzathoz és Polgármesteri Hivatalhoz tartozó 2022. évi 
egyéb szakfeladatok tervezése Riasztó-Monitoring Távfelügyeleti Kft.” költséghelyen rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. április 30. (a szerződések módosítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  236/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású intézmények 2022. évi 
intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keretének felosztásáról szóló 152/2022. (II. 24.) számú 
képviselő-testületi határozatot a mellékelt táblázat szerinti költségfelosztással.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  237/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Balassi Bálint út 25. szám alatti épület elektromos 
hálózatának tervezésével és felújításával a LEDVILLSZER Kft.-t (székhelye: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza 
meg bruttó 2.984.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben az intézményfelújítás költséghelyen a tartalékkeret terhére rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  238/2022. (III. 31.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: Hatvan, Mészáros 
Lázár út 49-51.) épületéhez a hátsókert irányába kapcsolódó 80 m2 felületű védőtető héjazatának cseréjével a 
Norma-Bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 2.247.900.- Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2022. évi intézményfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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