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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
8/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben 
eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehajtásának 
a) bevételi főösszegét: 9.695.707 e Ft-ban állapítja meg, ebből: 

aa) finanszírozási műveletek bevétele: 0 e Ft, 
ab) pénzforgalom nélküli bevételek: 2.129.194 e Ft, 

b) kiadási főösszegét: 6.793.033 e Ft-ban állapítja meg, amiből a finanszírozási műveletek kiadásai: 87.284 e 
Ft. 

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

2. § 

A bevétel fő összetevői: 
a) Intézményi működési bevételek: 312.877 e Ft, 
b) Helyi adóbevételek: 5.265.809 e Ft, 
c) Átengedett központi adók: 0 e Ft, 
d) Bírságok, pótlékok: 3.266 e Ft, 
e) Állami támogatás: 1.712.869 e Ft, 
f) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 8.066 e Ft, 
g) Támogatásértékű bevételek: 

ga) működési célú támogatásértékű bevételek: 149.751 e Ft, 
gb) felhalmozási célú támogatásértékű bevételek: 83.385 e Ft, 

h) Államháztartáson kívülről kapott véglegesen átvett pénzeszköz: 
ha) működésre átvett: 150 e Ft, 
hb) felhalmozásra átvett: 5.717 e Ft, 

i) Támogatási kölcsönök visszatérülése: 24.623 e Ft, 
j) 2020. évi pénzmaradvány: 2.129.194 e Ft, 
k) Felhalmozási célú kölcsön: 0 e Ft. 

3. § 

A kiadás teljesítés kiemelt tételeinek alakulása: 
a) Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai: 5.800.487 e Ft, 

aa) Személyi jellegű kifizetés: 1.700.031 e Ft, 
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 259.026 e Ft, 
ac) Dologi kiadás: 1.762.197 e Ft, 
ad) Kölcsönök: 0 e Ft, 
ae) Működési célú támogatásértékű kiadások: 106.878 e Ft, 
af) Működésre átadott pénzeszközök: 696.121 e Ft, 
ag) Ellátottak juttatásai: 18.614 e Ft, 
ah) Elvonások, befizetési kötelezettségek 1.257.620 e Ft. 

b) Önkormányzati és intézményi felhalmozási, felújítási kiadások összesen: 905.262 e Ft, 
c) Önkormányzati felhalmozási, felújítási kiadások: 

ca) Beruházások: 141.050 e Ft, 
cb) Felújítások: 301.817 e Ft, 
cc) Felhalmozásra átadott: 442.834 e Ft, 
cd) Kölcsönök: 600 e Ft, 

d) Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások: 
da) Beruházások: 18.961 e Ft, 
db) Felújítások: 0 e Ft, 
dc) Felhalmozásra átadott: 0 e Ft, 

e) Hitel törlesztés 87.284 e Ft. 

 



4. § 

(1) Az önkormányzat 2021. évi bevételeit költségvetési szervenként a 3. melléklet, a működési, fenntartási 
kiadásait a 4. melléklet, a felhalmozási, felújítási feladatokat az 5. melléklet tartalmazza. 

(2) Az önkormányzat és intézményeinek 2021. évi létszámadatait a 6. melléklet tartalmazza. 

(3) Az önkormányzat és intézményeinek pénzmaradványát 2.902.675 e Ft összegben hagyja jóvá. A maradvány 
intézményenkénti felosztását a 7. és 8. melléklet tartalmazza. 

(4) Az önkormányzat és intézményei vagyonmérlegét a 9. melléklet alapján 28.570.864 e Ft főösszeggel hagyja 
jóvá. 

(5) A normatív állami támogatás elszámolását a 10. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat támogatás 
elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettsége: 24.082 e Ft. 

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

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

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

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

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok 
bontásban a 16. melléklet tartalmazza. 

5. § 

Ez a rendelet 2022. április 30-án lép hatályba. 
 
Hatvan, 2022. április 28. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
(A 8/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2022. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

 
Határozat száma:  239/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. április 28-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 a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2021. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, a 
2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, adózás utáni eredményének felhasználásáról és 
célprémium feladat kiértékeléséről 

2. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2021. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, a 2021. 
évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, adózás utáni eredményének felhasználásáról és 
célprémium feladat kiértékeléséről 

3. Előterjesztés a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. II. félévi 
feladat-végrehajtási tevékenységéről, a 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, adózás utáni 
eredményének felhasználásáról és célprémium feladat kiértékeléséről 

4. Előterjesztés a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. 2021. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, 
a 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, adózás utáni eredményének felhasználásáról és 
célprémium feladat kiértékeléséről 

5. Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Kft. 2021. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, a 2021. évi 
számviteli törvény szerinti beszámolójáról, adózás utáni eredményének felhasználásáról és a célprémium 
kiértékeléséről 

6. Előterjesztés a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.-nek a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező 
Nonprofit Közhasznú Kft.-be történő beolvadásáról 

7. Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról, annak pénzügyi teljesítéséről és 
zárszámadásáról 
Előterjeszt ő, előadó az 1-7. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 

8. Beszámoló az önkormányzat 2021. évi adóztatási tevékenységéről  
9. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi éves belső ellenőrzési jelentéséről 

Előterjeszt ő, előadó a 8-9. napirendi pontig:  dr. Kovács Éva jegyző 
10. Tájékoztató Hatvan város védőnői szolgálatainak 2021. évi tevékenységéről 

Előterjeszt ő, előadó:  Lestyán Balázs alpolgármester 
11. Tájékoztató Hatvan város egészségügyi helyzetéről a 2021. évre vonatkozóan  
12. Beszámoló az önkormányzat 2021. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról 
13. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
14. Előterjesztés a főépítésszel megkötött megbízási szerződés módosításáról 
15. Előterjesztés az „Országos Pályaépítési Programban (OPP) épült műfüves pályák felújítása” című 

pályázati felhívásra benyújtandó pályázatról 
16. Előterjesztés a „VárosFa Program” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázatról 
17. Előterjesztés a „Futópálya kialakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 
18. Előterjesztés a Robert Bosch út és a hatvani 0360/1 hrsz.-ú közút megnevezésű ingatlanokon létesült 

ivóvíz és szennyvíz-közmű vezetékek önkormányzati tulajdonba kerüléséről 
19. Előterjesztés a Hatvani Bajza József Gimnázium bővítésével kapcsolatos döntésekről 
20. Előterjesztés bölcsőde kiviteli tervének elkészíttetésével kapcsolatos döntésről 
21. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos döntésekről 
22. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola 

részére  
23. Előterjesztés a Hatvan, Mártírok útja 8. földszint 3. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat 

kiírásáról 
24. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint a tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel 

kapcsolatos döntésekről 
Előterjeszt ő, előadó a 11-24. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 

25. Egyebek 
ZÁRT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a „Hatvany Irén kitüntető emlékérem – az ifjúságért” kitüntetés adományozásáról 
Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 

 
Határozat száma:  240/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 319., 326., 333., 334., 335., 336., 337., 338., 339., 340. 
(XII.16.) számú 2021. évi; és a 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 



32., 33. (I.27.) számú 2022. évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri 
beszámolót elfogadja.” 

 
Határozat száma:  241/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. (cg.száma: 10-09-
034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 2021. II. 
féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. április 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  242/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. (cg.száma: 10-09-
034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény 4. §-a alapján a társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóját 46.637 eFt eszköz-
forrás egyező főösszeggel elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. április 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  243/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. (cg.száma: 10-09-
034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 5.364 eFt 
adózás utáni eredményét elfogadja és a 2021. évi adózott eredmény teljes összegét eredménytartalékba helyezi.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. április 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  244/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. (cg.száma: 10-09-
034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 
ügyvezetője vonatkozásában a 2021. gazdasági évre kiírt célprémium feladat értékelését elfogadja és Németh 
Beáta ügyvezető részére a 2021. gazdasági évre kifizethető célprémium összegét az éves bruttó bér 20 %-ában, 
azaz bruttó 1.425.600,- Ft összegben határozza meg.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. április 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 

Határozat száma:  245/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-034409, 
székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 2021. II. 
féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. április 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  246/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-034409, 
székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény 4. §-a alapján a társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóját 72.953 eFt eszköz-forrás 
egyező főösszeggel elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. április 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  247/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-034409, 
székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság -20.437 eFt 
adózás utáni eredményét elfogadja.” 



 
H a t á r i d ő  : 2022. április 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  248/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-034409, 
székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság ügyvezetője 
vonatkozásában a 2021. gazdasági évre kiírt célprémium feladat értékelését elfogadja azzal, hogy Kodákné Nagy 
Ágnes ügyvezető részére célprémium összeg nem fizethető.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. április 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  249/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-034409, 
székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Kodákné Nagy Ágnes 
ügyvezetőt a 2021. évben végzett munkájának elismeréséül bruttó egy havi személyi alapbérének megfelelő, azaz 
bruttó 700.000,- Ft összegű jutalomban részesíti. A jutalom és járulékainak pénzügyi fedezetét a Hatvani 
Közétkeztetési Kft. biztosítja saját bevételeiből, az többlet önkormányzati támogatási igényt nem keletkeztethet.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. április 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  250/2022. (IV. 28.) 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 és egyszemélyes 
tulajdonosa a társaság 2021. II. féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. április 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  251/2022. (IV. 28.) 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 és egyszemélyes 
tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a alapján a társaság 2021. évi közhasznúsági 
mellékletét is tartalmazó egyszerűsített éves beszámolóját 1.589.339 eFt eszköz-forrás egyező főösszeggel 
elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. április 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  252/2022. (IV. 28.) 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 és egyszemélyes 
tulajdonosa a társaság 6.608 eFt adózás utáni eredményét elfogadja és a 2021. évi adózott eredmény teljes 
összegét eredménytartalékba helyezi.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. április 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  253/2022. (IV. 28.) 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 és egyszemélyes 
tulajdonosa a társaság volt ügyvezetője vonatkozásában a 2021. gazdasági évre kiírt célprémium feladat 
értékelését elfogadja és dr. Borbás Zsuzsanna volt ügyvezető részére a 2021. gazdasági évre kifizethető 
célprémium összegét az éves bruttó bér 20 %-ában, azaz bruttó 1.346.400,- Ft összegben határozza meg.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. április 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 



Határozat száma:  254/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-
034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 2021. II. 
féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. április 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 

Határozat száma:  255/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-
034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény 4. §-a alapján a társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóját 33.268 eFt eszköz-forrás 
egyező főösszeggel elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. április 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  256/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-
034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 0 eFt adózás 
utáni eredményét elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. április 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  257/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-
034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság ügyvezetője 
vonatkozásában a 2021. gazdasági évre kiírt célprémium feladat értékelését elfogadja azzal, hogy Krémer Dániel 
ügyvezető részére célprémium összeg nem fizethető.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. április 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  258/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szolgáltató Kft. (cg.száma: 10-09-037769, 
székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 2021. II. féléves 
feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. április 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  259/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szolgáltató Kft. (cg.száma: 10-09-037769, 
székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi 
C. törvény 4. §-a alapján a társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóját 183.234 eFt eszköz-forrás egyező 
főösszeggel elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. április 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  260/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a Hatvani Szolgáltató Kft. (cg.száma: 10-09-037769, székhely: 
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 16.917 eFt adózás utáni 
eredményét elfogadja és a 2021. évi adózott eredmény teljes összegét eredménytartalékba helyezi.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. április 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 



Határozat száma:  261/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a Hatvani Szolgáltató Kft. (cg.száma: 10-09-037769, székhely: 
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság ügyvezetője vonatkozásában 
a 2021. gazdasági évre kiírt célprémium feladat értékelését elfogadja és Török Éva ügyvezető részére a 2021. 
gazdasági évre kifizethető célprémium összegét az éves bruttó bér 20 %-ában, azaz bruttó 1.425.600,- Ft 
összegben határozza meg.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. április 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  262/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
1. „Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető 

Korlátolt Felelősségű Társaság beolvadjon a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaságba. 
 
A beolvadásra akként kerül sor, hogy a beolvadó Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű 
Társaság minden vagyonával beolvad a jogutód HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságba. 
 
A beolvadást követően a jogutód HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság egyszemélyi alapítója Hatvan Város Önkormányzata marad. 
 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a 
beolvadással kapcsolatos teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt szándéknyilatkozatát megtegye, mely 
szerint Hatvan Város Önkormányzata alapítója, így 100 %-os tulajdonosa kíván lenni a jogutód HATVANI 
MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságnak, és ezzel a jogutód 
társaságban lévő 7.100.000,- Ft, azaz Hétmillió-egyszázezer forint összegű törzsbetéte 12.100.000,- Ft, azaz 
Tizenkettőmillió-egyszázezer forintra emelkedik.  
 
Az alapító mind a két társaságnak kizárólagos (100%-os) tulajdonosa.  
 

3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű 
Társaságnak a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaságba történő beolvadása során a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek fordulónapját 2021. 
december 31. napjában határozza meg. 
 

4. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a beolvadási eljárásban a könyvvizsgálói feladatok 
ellátásával megbízza az SZ-2000 AUDIT és Szolgáltató Betéti Társaságot (székhelye: 3300 Eger, Bálint pap 
utca 1/b.; könyvvizsgálatot végző személy: Szabó Zoltán bejegyzett könyvvizsgáló – MKK 000093).  
 

5. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a társaságok ügyvezetőit a vagyonmérleg-
tervezetek, és az azokat alátámasztó vagyonleltár-tervezetek, valamint a beolvadási döntéshez szükséges 
egyéb okiratok elkészítésével.” 

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

 
Határozat száma:  263/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2021. évi gazdálkodásról és annak pénzügyi 
teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  264/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 
138. § (3) bekezdés g) pontja alapján az önkormányzat 2021. évi helyi adóztatási tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. április 30.  
F e l e l ő s  : Hatvan város jegyzője 



 
Határozat száma:  265/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a belső ellenőrzés által készített, a 2021. évi belső 
ellenőrzések végrehajtásáról szóló, a határozat mellékletét képező éves ellenőrzési jelentést elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. április 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város jegyzője 

 
(A 265/2022. (IV. 28.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  266/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a jegyző 2021. évi gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló beszámolót.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. május 31. (a Kormányhivatal részére történő megküldésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város jegyzője a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  267/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat 2021. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló beszámolót.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. május 31. (a Kormányhivatal részére történő megküldésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város jegyzője a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  268/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Huszár Bella (lakcíme: 3000 Hatvan, Vasvári Pál utca 15.) gyermeket 
40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet 
igénybe. A támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében a szociális 
feladatokban szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  269/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Vass Vivien (lakcíme: 3000 Hatvan, Teleki út 10.) gyermeket 40.000,- Ft 
egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe. A 
támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében a szociális feladatokban 
szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  270/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Szekeres Vince (lakcíme: 3000 Hatvan, Harang utca 24/B.) gyermeket 
40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet 
igénybe. A támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében a szociális 
feladatokban szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  271/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Paksi Csenge (lakcíme: 3000 Hatvan, Táncsics Mihály utca 53.) gyermeket 
40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet 
igénybe. A támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében a szociális 



feladatokban szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  272/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Mondok Alíz (lakcíme: 3000 Hatvan, Báthory István utca 30.) gyermeket 
40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet 
igénybe. A támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében a szociális 
feladatokban szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  273/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Brinza Blanka (lakcíme: 3000 Hatvan, Delelő utca 49.) gyermeket 40.000,- 
Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe. A 
támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében a szociális feladatokban 
szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  274/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Beszer Amélia Viktória (lakcíme: 3000 Hatvan, Doktay Gyula utca 8.) 
gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése 
napjától vehet igénybe. A támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében a 
szociális feladatokban szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  275/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Bódi Petra (lakcíme: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 85.) gyermeket 
40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet 
igénybe. A támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében a szociális 
feladatokban szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  276/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Rátkai Attilával (lakik: 3300 Eger, Dobó István tér 9.) a 
főépítészi feladatok ellátására megkötött megbízási szerződést a határozat mellékletét képező szerződést 
módosító okirat szerint módosítja oly módon, hogy a szerződésben szereplő megbízási díj bruttó 430.000,- Ft/hó 
összegről bruttó 495.000,- Ft/hó összegre módosul. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megbízási szerződést módosító okirat 
aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. április 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
MEGBÍZÁSI SZERZ ŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT  

 
amely létrejött egyrészről Hatvan Város Önkormányzata (székhelye 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. adószáma: 
15729394-2-10) képviseli: Horváth Richárd polgármester, mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) 
 



másrészről Rátkai Attila  (született:               , an.:                , adóazonosító jel:                , TAJ szám:                  , 
lakcíme: 3300 Eger, Dobó tér 9.),  mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) 
 
között (a továbbiakban együtt: Felek) az alábbi feltételek szerint: 
 
Előzmények: 
 
Felek egymással 2020. július 23. napján megbízási szerződést arra vonatkozóan, hogy Megbízott 2020. augusztus 1. 
napjától határozatlan ideig ellássa Hatvan Város Önkormányzatánál a főépítészi tevékenységet a 190/2009. (IX. 15.) 
Korm. rendelet alapján. 
 
Felek a megbízási szerződést közös megegyezéssel 2022. március 1. napjával történő hatályba lépéssel az alábbiak 
szerint módosítják: 
 
1. A megbízási szerződés 3./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3./ Az 1./ pontban megjelölt feladatok elvégzéséért Megbízott havi bruttó 495.000,- Ft, azaz 
Négyszázkilencvenötezer forint megbízási díjra jogosult. Megbízott jelen okirat aláírásával egyidejűleg 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy Megbízó a megbízási díj összegéből a vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott járulékokat és adókat számfejtés után levonja, így megbízott részére a nettó megbízási díj 
kerül átutalásra a megbízott által megadandó bankszámlára.” 

  
2. A korábban megkötött megbízási szerződésnek jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 

tartalommal és feltételekkel továbbra is hatályban maradnak. 
 
3. Jelen megbízási szerződés módosítást Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 276/2022. (IV. 28.) 

számú képviselő-testületi határozattal elfogadta. 
 
4. Jelen megbízási szerződés módosítást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
Hatvan, 2022. április 28. napján  
 
 Hatvan Város Önkormányzata Rátkai Attila  
 képv.: Horváth Richárd polgármester  
 Megbízó Megbízott 

 
Határozat száma:  277/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja az „Országos Pályaépítési Programban 
(OPP) épült műfüves pályák felújítása” című 90 % támogatási intenzitású pályázati felhívásra benyújtott támogatási 
kérelmet, melynek célja a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló hatvani 3978/58 hrsz.-ú, természetben a 
Hatvan, Szabadság út 13. szám alatti műfüves pálya felújítása, mely a Hatvani 5. Számú Általános Iskola udvarán 
található. A pályázat becsült összköltsége bruttó 15.547.351,- Ft. Az igényelt támogatási összeg bruttó 13.992.616,- 
Ft. A pályázat benyújtásához bruttó 1.554.735,- Ft pályázati önerő szükséges.  
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) 
önkormányzati rendeletben a Városüzemeltetési feladatok között a Vagyonnyilvántartás, vagyongazdálkodás és 
értékbecslés költséghelyen rendelkezésre áll. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, 
dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra.” 

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

 
Határozat száma:  278/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Országos Pályaépítési Programban (OPP) épült műfüves 
pályák felújítása” című pályázati felhívásra benyújtott pályázat lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A 
munkacsoport a 226/2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt 
eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

1.) Szinyei András alpolgármester; 
2.) Rátkai Attila főépítész; 
3.) Papp Csaba beruházási ügyintéző; 
4.) Vojtek Nikoletta pályázati ügyintéző.” 



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

 
Határozat száma:  279/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a „VárosFa Program” című 
pályázati felhívásra, amelynek célja a városi zöld övezetek minőségének a javítása és bővítése, valamint az 
éghajlatváltozás viszontagságaiból eredő hatások mérséklése. A pályázat benyújtásához önerő nem szükséges. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, 
dokumentumok aláírására a pályázattal kapcsolatban.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. május 2. (pályázat benyújtásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  280/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „VárosFa Program” című pályázati felhívásra benyújtandó 
pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 226/2018. (III. 
29.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles 
eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

1.) Szinyei András alpolgármester; 
2.) Rátkai Attila főépítész; 
3.) Gulyás Katalin városi főkertész; 
4.) Vojtek Nikoletta pályázati ügyintéző.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. május 2. (munkacsoport megalakulására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  281/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 142/2022. (II. 24.) számú határozatát módosítja, és annak 
szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Futópálya kialakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárást 
indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 77.695.828.-Ft + ÁFA, összesen 98.673.702.-Ft. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás bruttó 35.810.678.-Ft összegben pályázati forrásból 
biztosított, azon felül bruttó 35.810.678.-Ft összegben saját forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. sz. mellékletében szereplő felhalmozási 
kiadások között, az „AOFK-1.1.1-21-2021-00012 Öntöttgumi futópálya kialakítása a Zagyva-ligetben” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Futópálya kialakítása” elnevezésű, nettó 77.695.828.-Ft 
becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési 
eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 29/2021. (I. 27.) számú 
polgármesteri határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Johancsik Mónika, gazdálkodási irodavezető - a Bizottság elnöke; 
2.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző; 
3.) Vojtek Nikoletta, pályázati ügyintéző; 
4.) Papp Csaba, beruházási és műszaki ügyintéző; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. május 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  282/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Lipóti Tóth és Társai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(székhely: 9233 Lipót, Fő út 58.) által a hatvani 0360/1 hrsz.-ú a Magyar Állam tulajdonában álló közúton, valamint 
a hatvani 0335/21 hrsz.-ú Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló Robert Bosch úton megépített 410,07 
folyóméter hosszú 160KPE ivóvíz gerincvezetéket, 37,92 folyóméter hosszú 225KPE védőcső vezetéket, 2 db 
DN100-as földfeletti tűzcsapot és 3 db elzáró szerelvényt, melyek összértéke 13.817.000,- Ft ingyenesen közcélú 
adományként önkormányzati tulajdonba vesz. 



A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vagyon átvételével kapcsolatban szükséges 
eljárási cselekmények lefolytatására, valamint a megállapodás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. április 29. (megállapodás aláírása)  
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési és a Gazdálkodási Iroda 

útján 
 

Határozat száma:  283/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Lipóti Tóth és Társai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(székhely: 9233 Lipót, Fő út 58.) által a hatvani 0331/46 hrsz.-ú, a 0335/18 hrsz.-ú és a  0335/21 hrsz.-ú Hatvan 
Város Önkormányzata tulajdonában álló Robert Bosch úton megépített 736,39 folyóméter hosszú 110KPE 
szennyvíz nyomóvezetéket, 62,72 folyóméter hosszú 160KPE védőcső vezetéket és 1 db tisztító idomot, melyek 
összértéke 14.208.000,- Ft ingyenesen közcélú adományként önkormányzati tulajdonba vesz. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vagyon átvételével kapcsolatban szükséges 
eljárási cselekmények lefolytatására, valamint a megállapodás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. április 29. (megállapodás aláírása) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési és a Gazdálkodási Iroda 

útján 
 

Határozat száma:  284/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város polgármestere által 2021. december 8-án 
kiadott HAT/7884-2/2021 iktatószámú tulajdonosi hozzájárulást visszavonja és a 323/2021. (XII. 16.) sz. 
képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyezi.” 

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

 
Határozat száma:  285/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Hatvani Tankerületi Központ 
(székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) részére, a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló hatvani 2869/1 
hrsz.-ú kivett középiskola művelési ágú földrészleten 2 új tanterem létesítéséhez, valamint a MAKADÁM 2000 
Úttervező Mérnöki Iroda Kft. (6725 Szeged, Láma utca 9. I/4.) által benyújtott engedélyezési tervdokumentáció 
alapján a Hatvan, Balassi Bálint út 17. számú ingatlanon 7 db személygépjármű részére közforgalom elől elzárt 
parkoló létesítéséhez, továbbá a hatvani 2869/1 hrsz.-ú közút területén új kapubeálló kialakításához, valamint a 
régi kapubeálló megszüntetéséhez, illetve a megszüntetésre kerülő kapubejáró helyén 3,5 m hosszban meglévő 
csőáteresz bontásához és burkolt árok építéséhez az alábbi feltételekkel: 
- A hatvani 3051 hrsz.-ú közút területén az építési tevékenységet az engedélyes kizárólag érvényes közút nem 
közlekedési célú igénybevételére vonatkozó engedély birtokában kezdheti meg. 
- A tervezett beruházás során a kivitelező köteles a szakmai, munka- és balesetvédelmi szabályokat 
maradéktalanul betartani. 
- Hatvan Város Önkormányzata a munkavégzés során az esetleges károkért felelősséget nem vállal. 
- A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb esetleges engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 
-  Hatvan Város Önkormányzata a beruházás megvalósítása körében sem tulajdon jogi sem kötelmi igényt nem 
ismer el.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (kérelmező értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  286/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Gesztenyéskert Óvoda 
(3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) területén, a hatvani 2599. hrsz.-ú ingatlanon elhelyezésre kerülő két 
csoportszobás bölcsőde kiviteli tervdokumentációjának, valamint árazott és árazatlan tervezői költségvetésének 
az elkészítésével a V2A GRUP Építész Irodát (székhely: 3016 Boldog, József  Attila utca 26.) bízza meg bruttó 
10.033.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalékkeret költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 



Határozat száma:  287/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelenleg folyamatban lévő Hatvan város 
településrendezési eszközeinek részterületekre vonatkozó módosítási eljárása során a Cevat-Rent Kft. (székhely: 
3000 Hatvan, Gábor Áron u 22.) kérelmét befogadja annak érdekében, hogy a településrendezési eszközök 
módosítása megtörténjen a kérelmező tulajdonában lévő hatvani 6248, 6249 és 6250 hrsz.-ú ingatlanokra 
vonatkozóan.” 
 
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:  288/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Cevat-Rent Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u 
22.) bruttó 1.524.000,- Ft összegben településrendezési szerződést köt Hatvan város településrendezési 
eszközeinek a módosítására a hatvani 6248, 6249 és 6250 hrsz.-ú ingatlanokat érintően.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. május 6. (szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  289/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Kft.-vel 
(székhely: 1076 Budapest, Thököly út 7. II. emelet 17.) 2020. július 21-én megkötött településrendezési 
szerződést közös megegyezéssel módosítja olyan módon, hogy a tervező a hatvani 6248, 6249 és 6250 hrsz.-ú 
ingatlanokat érintő tervezési munkákat is elvégzi és a tervezési díj bruttó 508.000,- Ft  összeggel megemelésre 
kerül, amennyiben a Cevat-Rent Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u 22.) a településrendezési 
szerződés megkötésre kerül és a bruttó 1.524.000,- Ft összeg megfizetésre kerül Hatvan Város Önkormányzata 
részére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. június 30. (szerződést módosító okirat aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  290/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Hatvani Szent István 
Sportiskolai Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) részére a Hatvan Város 
Önkormányzata tulajdonában álló hatvani 2601/1 helyrajzi számú, természetben a Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8. 
szám alatti iskola területén új sportpálya kialakításához az alábbi feltételekkel: 
- Az építési munkák során figyelembe kell venni azt, hogy Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és 
Szabályozási Tervéről szóló 6/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének 18. számú szabályozási 
tervlapján a meglévő hatvani 2600/2 hrsz.-ú út 12 m szélességgel van kiszabályozva a hatvani 2601/1 hrsz.-ú 
ingatlan területe igénybevételével. Amennyiben a későbbiek során az út kialakításra kerül és a pálya vagy a pálya 
egy része az út területén helyezkedik el, úgy a kérelmezőnek saját költségén kártalanítási igény nélkül kell az 
eredeti állapotot helyreállítania. 
- A sportpálya kialakítása 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.” 
 
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:  291/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 5219/A/3 helyrajzi számú, 
természetben a Hatvan, Mártírok útja 8. földszint 3. szám alatti ingatlant legalább bruttó 2.132.000,- Ft, azaz 
Kettőmillió-egyszázharminckettőezer forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos 
pályázati formában a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak szerint.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. április 30.  (meghirdetésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
 
 
 



Pályázati felhívás  
 

A nyílt pályázati eljárásként meghirdetett versenyeztetés meghirdetője: 
Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; tel.: 542-300) 
 
A versenyeztetés eljárási rendje: Pályázati eljárás 
 
A pályázat tárgya: Hatvan, Mártírok útja 8. fsz. 3. sz. kivett lakás megnevezésű ingatlan értékesítése lakhatási 
lehetőség megteremtése céljából 
 
Az értékesítésre kínált ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai, egyéb jellemzői:  
Az ingatlanrész tulajdonjoga kizárólagosan Hatvan Város Önkormányzatát illeti meg. 
-Hrsz.:  5219/A/3 
-Területe: 41 m2 
-Fekvése: belterületi 
-Címe: 3000 Hatvan, Mártírok útja 8. fsz. 3. 
- Közműellátottság: Közművek kikötve 
-Terhek: az ingatlan tehermentes 
 
A pályázati ajánlattétel feltételei: 
Minimális vételár: bruttó 2.132.000,- Ft, azaz bruttó Kettőmillió-egyszázharminckettőezer forint, mely értéket el nem 
érő vételár ajánlat esetén az ingatlant elidegeníteni nem lehet. 
 
Ajánlati biztosíték: a minimális bruttó vételár 10 %-a, ami 213.200,- Ft, azaz Kettőszáz- tizenháromezer-kettőszáz 
forint, mely az alábbi számlára fizetendő: 
Hatvan Város Önkormányzata Költségvetési Elszámolási Számla (Kereskedelmi és Hitel bank Zrt. 
10403538-49575051-56561001) 
Az ajánlati biztosíték összege a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetén 
visszafizetésre kerül az elbírálást követő 30 napon belül. 
 
Fizetési feltétel: szerződéskötéskor egy összegben. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait (magánszemély: név, anyja neve, születési hely és idő, személyi 
szám, adóazonosító jele, lakcím) annak megjelölését, hogy a hatvani, 5219/A/3 helyrajzi számú, kivett lakás 
megnevezésű ingatlanra vonatkozik a pályázat, a vételi ajánlatot, a vételár megfizetésére vonatkozó és más pályázati 
feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozatot, az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást.  
 
A pályázati ajánlatok beérkezésének határideje, helye, módja: 2022. május 16. 16.00 óra 
Helye: Hatvani Polgármesteri Hivatal, Gazdálkodási Iroda Titkárság, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Módja: A pályázati ajánlatokat zárt, címzés nélküli, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban „ 5219/A/3 helyrajzi 
számú ingatlan” jeligével ellátva kell benyújtani. 
 
Pályázati ajánlatok bontásának ideje, helye, elbírálása: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság soron 
következő ülésén, a bizottság által; a bontás helye: Hatvani Polgármesteri Hivatal, Hatvan – tanácskozó terem. 
 
Az elbírálás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülésén történik. 
 
A pályázati ajánlatok elbírálását követően a nyertes pályázó kiértesítésre kerül. Nyertes pályázó az a természetes 
személy, aki a jelen felhívásnak megfelelő tartalmú érvényes pályázatot benyújtók közül: 

2. a legmagasabb vételárat ajánlja meg. 
 
Amennyiben a lakásra azonos vételárat tartalmazó több pályázat érkezik a kiíró előnyben részesíti: 

• aki legalább 2 éve munkaviszonyban, vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll, 
• akinek házastársa (élettársa is munkaviszonyban áll), 
• aki lakás-előtakarékossági kötvénnyel rendelkezik, 
• aki háztartásában kiskorú vagy tanulmányait folytató nagykorú gyermeket nevel. 

 
Szerződéskötés: Az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötését a nyertes pályázóval a döntésről való 
kiértesítéstől számított 30 napon belül kezdeményezi Hatvan Város Önkormányzata. 
 
Ajánlati kötöttség: A pályázati ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott pályázati ajánlatok nem 
módosíthatóak, az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik. Az ajánlattevő az ajánlattételi 



határidőtől számított 90 napig kötött az ajánlatához, kivéve, ha a pályázat kiírója egyik ajánlattevővel sem kíván 
szerződést kötni. 
 
Hatvan Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot arra, hogy a beérkezett pályázati ajánlatok elbírálását 
követően a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 
 
Pályázat kiírója javasolja: A későbbi esetleges viták elkerülése céljából a fentieken túl, a pályázó saját felelősségére 
és költségére szerezzen be minden olyan további kiegészítő információt a pályázat tárgyáról, amely a befektetési, 
vásárlási szándék körültekintő megalapozásához szükséges lehet. 
 
Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket, hogy a meghirdetett ingatlanra kizárólag természetes személyek 
(magánszemélyek) pályázhatnak. 
 
További Információk:   
Hatvani Polgármesteri Hivatal, Gazdálkodási Iroda 
Telefon: 37/542-361, Fax: 37/542-313, e-mail cím: koltsegvetes@hatvan.hu 
Személyesen: ügyfélfogadási napokon Rékasi Éva osztályvezetőnél. 

 
Határozat száma:  292/2022. (IV. 28.) 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 

 

2022. évi intézményfelújítási, tervszer ű és időszerű karbantartási feladatterv 

Tervezett feladatok intézményenként 
(bruttó E 

Ft) 

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

időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat 83 
Hatvani Mesevilág Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy Zs. út 13 .)   

időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat 83 
utcafronti kerítés javítás/ új kerítés építés(2 kiskapu, 1 nagykapu) 52 m 350 

hátsó bejáratnál betonkő burkolat készítés 30 m2 540 
Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai u. 9.)   

időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat 83 
óvoda oldalhatáron álló kerítésének cseréje javítása 800 

Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmart y tér 1.)   

vezetői irodában, előterében laminált padlólap fektetés anyagköltség 16 m2 (a Hatvani 
Szolgáltató Kft. végzi a munkát) 110 
foglalkoztató, nevelői és felnőtt öltöző festése (a Hatvani Szolgáltató Kft végzi a munkát)   
dolgozói étkezőben radiátoros fűtés kiépítése 340 
tetőfelújítás   300 
utcafronti kerítítás lábazat megerősítés, fugázás (a Hatvani Szolgáltató Kft végzi a munkát)   

Hatvani  Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi B. út 44.)   
időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat 250 

Hatvani Napsugár Óvoda ( 3000 Hatvan, Gódor K u.13.)   
fejlesztőszobában radiátor csere 160 
csoportszoba és gyermeköltözők festése (a Hatvani Szolgáltató Kft. végzi a munkát)   

Hatvani Százszorszép Óvoda ( 3000 Hatvan, Hajós A. u.3 .)   
időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat 300 

Méhecske csoportban 2 db ablak szakszerű rögzítése és tömítése 100 
Hatvani Csicserg ő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.)   

időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat 120 



fedett terasz tartószerkezet erősítés és tetőhéjazat cseréje 120 m2 2 248 
sárgarigó csoport festése (HSZ Kft)   

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat   
Idősek Ellátása Id ősek Klubja (3000 Hatvan, Hajós A. u. 5.)   

időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat 100 
Hajós Alfréd úti Bölcs őde (3000 Hatvan, Hajós A. út 1.)   

bölcsőde épületének és a kéziszerszámok időszakos érintésvédelmi felülvizsgálata 140 

konyha , étel előkészítő helyiség és mellékhelyiségek festése (a Hatvani Szolgáltató Kft. végzi 
a munkát)   

Mohács úti Bölcs őde (3000 Hatvan, Mohács u. 3.)   
kéziszerszámok időszakos érintésvédelmi felülvizsgálata 58 

Óhatvani Véd őnői Szolgálat (3000 Hatvan, Horváth M. u. 17.)   
időszakos érintés- és tűzvédelmi felülvizsgálat 150 
védőnői szoba beázás miatti festése (a Hatvani Szolgáltató Kft. végzi a munkát)   

Újhatvani Véd őnői Szolgálat ( Hatvan,Bajcsy Zs. u.4/A.)   
időszakos érintés-, tűz- és villámvédelmi felülvizsgálat (új épület) 350 
tisztasági festés az összes helyiségben/ legalább a váróban (a Hatvani Szolgáltató Kft. végzi a 
munkát) 

  
élvédő elhelyezés 4 ajtónyílásnál 60 

Anyatejgy űjtő állomás (3000 Hatvan, Bástya u. 8.)   

időszakos érintés- és tűzvédelmi felülvizsgálat 100 

Körzeti Orvosi Rendel ők   

Horváth M. út 21.   

időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat 75 

Bajcsy- Zs. út 4/a. (Új épület)   

időszakos érintés-, tűz- és villámvédelmi felülvizsgálat 350 
Árpád út 2.   

időszakos érintés-, tűz- és villámvédelmi felülvizsgálat 400 
Bástya u. 10.   

időszakos érintés- és villámvédelmi felülvizsgálat 200 

Hatvani Galéria (3000 Hatvan, Hatvanas u. 2.)   

időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat 150 

Hatvani Lajos Múzeum értéktár (3000 Hatvan, Balassi Bál int út 25.)   

elektromos hálózat felújítás 2 985 

összesen: 10 985 

tartalékkeret 9 015 

Költséghelyen rendelkezésre álló összesen: 20 000 
 

Határozat száma:  293/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Hajós Alfréd úti Bölcsőde (3000 Hatvan, Hajós Alfréd 
utca 1.) időszakos érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatával és kéziszerszámok időszakos érintésvédelmi 
szabványossági felülvizsgálatával a BUBI-VILL Kft.-t (székhelye: 3013 Ecséd, Bercsényi út 76.) bízza meg bruttó 
139.700,- 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 

 
 
 
 



Határozat száma:  294/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Mohács úti Bölcsődében (3000 Hatvan, Mohács utca 
3.) a kéziszerszámok időszakos érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatával a BUBI-VILL Kft.-t (székhelye: 
3013 Ecséd, Bercsényi út 76.) bízza meg bruttó 57.150,- 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 

 
Határozat száma:  295/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-
Zsilinszky út 10.) időszakos érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatával a BUBI-VILL Kft.-t (székhelye: 3013 
Ecséd, Bercsényi út 76.) bízza meg bruttó 82.550,- 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 

 
Határozat száma:  296/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda Mesevilág Tagóvodájának 
(3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 13.) időszakos érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatával a BUBI-VILL 
Kft.-t (székhelye: 3013 Ecséd, Bercsényi út 76.) bízza meg bruttó 82.550,- 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 

 
Határozat száma:  297/2022. (IV. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai u. 9.) 
időszakos érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatával a BUBI-VILL Kft.-t (székhelye: 3013 Ecséd, Bercsényi 
út 76.) bízza meg bruttó 82.550,- 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 

 
Határozat száma:  298/2022. (IV. 28.) z. ü. sz. képv iselő-testületi határozat  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kitüntetési üggyel kapcsolatos döntést hozott. 

 
Határozat száma:  299/2022. (IV. 28.) z. ü. sz. képv iselő-testületi határozat  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kitüntetési üggyel kapcsolatos döntést hozott. 

 
* * * 

 
K I V O N A T  

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 2022. április 28-án 
 megtartott ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
Napirendi pont címe:  

Tájékoztató Hatvan város egészségügyi helyzetéről a 2021. évre vonatkozóan 
Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 



megtárgyalta a Hatvan város egészségügyi helyzetéről a 2021. évre vonatkozóan tárgyú tájékoztatót és 
azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.” 

 
 
Napirendi pont címe:  

Tájékoztató Hatvan város védőnői szolgálatainak 2021. évi tevékenységéről 
Előterjeszt ő, előadó:  Lestyán Balázs alpolgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Lestyán Balázs alpolgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan város védőnői szolgálatainak 2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót és azt 
az írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


