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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Hatvani Polgármesteri Hivatalt a képviselő-testület döntései szerint, valamint saját hatáskörében 
Hatvan város polgármestere irányítja. A jegyző a polgármester irányítása mellett vezeti a 
polgármesteri hivatalt. A hivatal illetékességi területe Hatvan város közigazgatási területére terjed 
ki. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) 
pontja alapján a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. 
 
A Hatvani Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló az előterjesztés 
mellékletét képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót szíveskedjen megtárgyalni, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Polgármesteri Hivatal 2021. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város jegyzője 
 
 
Hatvan, 2022. május 16. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) 
pontja alapján a Hatvani Polgármesteri Hivatal tevékenységéről az alábbiak szerint számolok be. 
 
A hivatal szervezeti felépítését a 95/2020. (II. 20.) számú határozatával fogadta el Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete, mely 2020. március 1-től hatályos. A hivatal szervezeti 
felépítésében azóta változás nem történt. 
 
2020. március 1. napjától a hivatal engedélyezett álláshelyeinek száma összesen 132 fő a képviselő-
testület 9/2020. (I. 30.) számú határozatának értelmében. Az engedélyezett álláshelyek számának 
tekintetében azóta változás nem történt. 
 
A polgármesteri hivatal sokrétű feladatot lát el az államigazgatási hatósági jogkörök és az 
önkormányzati feladatok terén egyaránt. A hivatal tevékenységét az egyes szervezeti egységek 
részletes beszámolója szemlélteti. 
 

Gazdálkodási Iroda 
 
A Gazdálkodási Iroda az alábbi szerkezetben látja el feladatait: 
- 1 fő irodavezető 

- Költségvetési és Pénzügyi Osztályon 11 fő köztisztviselő látja el a feladatokat, 
- a Számviteli, Vagyon-nyilvántartási és kezelési Osztályon 1 fő osztályvezető és 2 fő 
köztisztviselő dolgozik, 
- az Adóosztályon 1 fő osztályvezető, 7 fő köztisztviselő és 2 fő megváltozott 
munkaképességű dolgozó látja el a feladatokat. 

 
1.) Az irodán belül a Költségvetési és Pénzügyi Osztály az alábbi főbb feladatokat látja el: 

- részt vesz a költségvetési javaslat kidolgozásában, a költségvetési rendelettervezet és az 
elemi költségvetés elkészítésében; 

- nyilvántartja az önkormányzat és az önállóan működő intézmények költségvetési 
előirányzatait és az azokban beállott változásokat; 

- negyedévenként az előirányzat-változásokról összesítőt készít a képviselő-testület elé 
történő előterjesztés céljából; 

- részt vesz a költségvetési rendelet módosításának előterjesztésében; 
- az államháztartás igényeinek megfelelően elkészíti Hatvan Város Önkormányzatának 

féléves, háromnegyed éves, éves költségvetési beszámolóját és az éves zárszámadási 
rendeletét; 

- az éves beszámoló alkalmával elszámol a normatív költségvetési hozzájárulás összegével; 
- elkészíti az önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szervek vonatkozásában a 

költségvetési beszámoló-információs füzetet; 
- felülvizsgálja és feldolgozza az intézmények költségvetési és beszámoló információs 

füzeteit és azt a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága felé továbbítja; 
- az éves költségvetési beszámoló keretében elkészíti az önkormányzat pénzmaradványának 

elszámolását; 
- havonta gondoskodik az államháztartási törvénynek megfelelően a havi pénzforgalmi 

jelentés elkészítéséről; 
- negyedévente gondoskodik az államháztartási törvénynek megfelelően a mérlegjelentés 

elkészítéséről; 
- nyilvántartást vezet az önkormányzat által felvett hitelekről, gondoskodik negyedévenként 

a tőketörlesztésről; 
- elvégzi a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél történő számla megnyitásokat és arról a 

Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságát értesíti; 
- figyelemmel kíséri a pénzellátás helyzetét, az intézményi számlák alakulását; 
- elvégezi a bejövő számlák ellenjegyzését, érvényesítését, számszaki ellenőrzését, 
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kontírozását; 
- gondoskodik a pénzforgalmi feltételek alapján a számlák kiegyenlítéséről; 
- ügyfélterminálon keresztül végzi az önálló intézmények folyamatos finanszírozását, a 

terminálon keresztül folyamatosan nyomon követi az intézmények számlaforgalmát; 
- nyilvántartást vezet a bejövő számlákról; 
- nyilvántartást vezet az önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szerveket 

érintő kötelezettségvállalásokról az ASP gazdálkodási szakrendszer keretében; 
- számlát készít szerződések alapján bérleti díjakról, közüzemi díjakról, térítési díjakról és 

eseti bevételekről (felesleges készletek értékesítése, közterület-foglalás, műjégpálya 
belépő); 

- a házipénztár működése keretében gondoskodik az érvényesített és utalványozott 
készpénzes számlák kifizetéséről, közfoglalkoztatottak munkabér kifizetéséről; 

- havonta utalja bérjegyzék alapján az önkormányzati, hivatali, intézményi dolgozók bérét; 
- az intézményekre vonatkozóan folyamatosan végzi a Magyar Államkincstár felé az eseti 

kifizetésekről a KIRA rendszeren keresztül a lejelentéseket (eseti megbízások, jutalmak, 
napidíjak, tiszteletdíjak, reprezentáció, saját gépkocsi használat); 

- vezeti az ÁFA nyilvántartást, amely alapján havonta/negyedévente elkészíti az 
önkormányzat és az intézmények ÁFA bevallását, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz 
történő továbbítás céljából; 

- végzi a központosított előirányzatok, állami támogatások havi és negyedéves 
visszaigénylését; 

- számítógépen az ASP gazdálkodási szakrendszeren keresztül feldolgozza az 
önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szervek szakfeladataira vonatkozó 
banki és pénztári forgalmat a kikontírozott utalványok alapján; 

- a számítógépes feldolgozás után ellenőrzi a feldolgozott tételek helyességét; 
- egyeztetés céljából lekéri a lekönyvelt adatokat, azokat kiadja az intézmények és az irodák 

részére; 
- az osztály 1 fő dolgozója végzi az étkezési térítési díjak készpénzes és bankkártyás 

fizetésű beszedését az általános iskolák esetében; 
- a követelések behajtása érdekében hivatali felszólító, valamint ügyvédi felszólító leveleket 

küld ki. 
A felsorolt feladatoknak a Költségvetési és Pénzügyi Osztály határidőben eleget tett. 
A 2021. évi költségvetési és beszámolási feladatok ellátásában nagy figyelmet kellett fordítani az 
alábbi jogszabályok előírásaira: 
  2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról, 
  2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról, 
  2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, 
  2011. évi CLXXXIX.  törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, 
  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, 

 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és 
szakágazatok osztályozási rendjéről 

  2000. évi C. törvény a számvitelről. 
  2020. évi XC. törvény Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 
  2021. évi XCIX. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról 
 
2019. január 1-jétől a Magyar Államkincstár felügyelete mellett működő ASP önkormányzati integrált 
rendszerben végzi a feladatokat a Gazdálkodási Iroda.  
 
A fenti feladatok elvégzésében, határidők betartásával tevékenyen részt vettek az osztály dolgozói. 
 
 
2.) A Gazdálkodási Irodán belül a Számviteli, Vagyonnyilvántartási- és Kezelési Osztály az alábbi 

feladatokat látja el: 
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Az osztály számviteli feladatai közé sorolható az ASP gazdálkodási szakrendszerében történő 
kötelezettségvállalás naprakész vezetése, a felvett hitelek nyilvántartása, a hitelező pénzintézet felé 
adatszolgáltatások teljesítése, az analitikus nyilvántartások egyeztetése a főkönyvi könyveléssel.  
Minden negyedévet követően mérlegjelentést és pénzforgalmi jelentést kell készíteni valamennyi 
intézményre, az önkormányzatra, a hivatalra és a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan. A 
jelentések határidőben elkészültek és továbbításra kerültek az új számviteli szabályoknak megfelelő 
tartalommal. 
 
Az osztály feladata az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, valamint azok kezelése. Az ezzel 
összefüggő alapvető szabályokat Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelete tartalmazza. 
Az önkormányzat vagyonának folyamatos, naprakész vezetését főkönyvi nyilvántartásban, az ASP 
gazdálkodási szakrendszeren belül a KATI tárgyi eszköz nyilvántartó modulban, valamint az ASP 
kataszter nyilvántartási rendszerében az osztály látja el. 
Az ASP gazdálkodási szakrendszer KASZPER könyvelő moduljához illeszkedő KATI tárgyi eszköz 
nyilvántartó modul mellett a havi gyakoriságú időszaki költségvetési jelentés, a negyedéves 
mérlegjelentés és az éves beszámoló továbbítása a Magyar Államkincstár felé a KGR rendszer 
ETRIUSZ modulján keresztül történik.  
A befejezett beruházások aktiválásra kerültek, minden tétel és az azzal járó háttérmunka a 2021. évi 
beszámoló elkészítéséhez rendelkezésre áll. 
A vagyonállapotot az éves zárszámadáshoz vagyonkimutatás formájában csatolásra került. Az osztály 
információt szolgáltat a hivatal vezetőinek, az irodáknak a döntés előkészítés során, valamint kötelező 
adatszolgáltatást teljesít – negyedévente és évente – meghatározott kategóriák szerint. 
Valamennyi adatszolgáltatási kötelezettségnek határidőben eleget tettek az osztály dolgozói. 
 
Az önkormányzat vagyonelemei tekintetében 2021-ben is volt mozgás (értékesítés, vásárlás, 
megosztás, helyrajzi számhoz tartozó területek elnevezése) és mindezekhez az előkészítő munkák az 
osztály feladatai közé tartoznak. Ennek megfelelően minden dokumentálásra került, illetve folyamatos 
adatszolgáltatási feladatot láttak el. 
Az Európai Uniós pályázatokhoz az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a Pályázati Osztály 
munkatársaival együttműködve adatszolgáltatási és elszámolási feladatokat látott el az osztály. 
 
3.) Az Adóosztály feladat- és hatásköre: 
 
- Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló önkormányzati 
rendeletének végrehajtása, a termőföld bérbeadásából származó jövedelmek adóztatása, a talajterhelési 
díjról alkotott önkormányzati rendelet végrehajtása, az adók módjára behajtandó köztartozások 
nyilvántartása, beszedése, 
- külön jogszabály rendelkezése alapján, az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére 
ingatlanértékelés, valamint az adó- és értékbizonyítványok kiállítása, 
- vagyoni igazolások, adóigazolások, hatósági bizonyítványok kiadása, 
- az önkormányzati adóhatóság kezelésében lévő pénzforgalmi számlák vezetése. 
 
Hatósági feladatkör: 

• a képviselő-testület által megállapított és az adóhatóság kezelésében lévő adók kivetése, 
nyilvántartása, beszedése, 

• méltányossági jogkör gyakorlása,  
• adóellenőrzés lefolytatása. 

 
Könyvelés, számlavezetés: 

• az önkormányzati adóhatóság kezelésében lévő tizenhárom számla vezetése,  
• a beérkezett befizetések könyvelése, 
• előírások-törlések átvezetése,  
• utalások határidőben történő teljesítése,  
• kivetési összesítők-, zárási összesítők elkészítése,  
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• a képviselő-testület és a Magyar Államkincstár felé történő adatszolgáltatás, 
• csoportos beszedési megbízások kezelése. 

 
Társhatóságok részére adatszolgáltatás: 

• vagyoni igazolások kiadása, 
• jövedéki adó megállapításához saját célra használt desztilláló berendezés tulajdonszerzésének, 

illetve változásának jelentése 
• adó- és értékbizonyítvány kiállítása (törvényben meghatározott esetekben, bírósági 

végrehajtáshoz, külföldiek ingatlanszerzéséhez, gyámhatósági eljáráshoz, hagyatéki 
eljáráshoz). 

 
Ügyfélforgalom lebonyolítása: 

• ügyfélfogadás heti három alkalommal (hétfő, szerda, péntek), 
• közbeeső napokon tájékoztatás telefonon, email-en. 

 
Fő feladat, munkakör szerint 
Osztályvezető ellátandó feladatai (1 fő): 
Az Adóosztály dolgozói munkájának összehangolása, az alkalmazott jogszabályok betartása és 
betartatása, a vezetők részére a szükséges információk átadása, adatszolgáltatás a Magyar 
Államkincstár felé.  
Külső-belső adóellenőrzés, munkaszervezés, eredményesség és hatékonyság vizsgálata, javítását 
szolgáló módszerek kidolgozása, megvalósítása.  
Az önkormányzati költségvetés által támasztott követelmények határidőben történő teljesítésének 
biztosítása, az ügyfelek tájékoztatása, az ügyfélbarát ügyintézés felügyelete.  
Kötelező elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás bevezetésével elektronikus levelek 
kiadmányozása. 
A számlaegyenleg-értesítő készítő program (IPS – Pdf Terminator) kezelése, borítékolási feladatok 
felügyelete és ellátása. 
Biztosítania szükséges, hogy az adóigazgatási eljárás hatósági jellege mellett legyen meghatározó az 
ügyfélszolgálati jelleg, miközben az ügyintézők rendszeresen továbbképzéseken készüljenek fel a 
mennyiségben és minőségben is megnőtt feladatok – a hatályos jogszabályok betartása mellett is 
humánus – színvonalas ellátásához.  
 
Ügyintézők ellátandó feladatai (6 fő): 
Hatvan város közigazgatási területén  

• a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletek végrehajtása, 
• a gépjárműadó hátralék behajtása és túlfizetés kezelése 2021. január 1. napjától kezdődően, 
• a termőföld bérbeadásából származó jövedelmek adóztatása, 
• a talajterhelési díjról alkotott önkormányzati rendelet végrehajtása, 
• az adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása, beszedése, 
• az adózói törzsadat állomány naprakész, folyamatos karbantartása, 
• a kivetett adók nyilvántartása, beszedése,  
• adóellenőrzések lefolytatása a kivetetéses és az önadózásos adónemekben, 
• az önkormányzati adóhatóság üzemeltetővel kötött szerződése alapján a TAKARNET, a 

központi személyi nyilvántartó, a központi gépjármű-nyilvántartó programok, a Cégtár 
kezelése, 

• aktívan részt venni az ügyfélforgalom lebonyolításában, hiteles tájékoztatással feladataikat a 
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően szakszerűen, pártatlanul és igazságosan, a kulturált 
ügyintézés szabályai szerint ellátni, 

• elektronikus levelek kézbesítése az ügyfelek részére hivatali kapun keresztül.  
 
Önkormányzati adókönyvelésben ellátandó feladatok (1 fő): 
A következő pénzforgalmi számlák vezetése:  

• építményadó, 
• magánszemélyek kommunális adója,  
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• idegenforgalmi adó 
• helyi iparűzési adó,  
• gépjárműadó,  
• egyéb bevételek,  
• idegen bevételek,  
• termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó,  
• talajterhelési díj,  
• pótlék,  
• bírság,  
• eljárási illeték, 
• helyi jövedéki adó, 
• fenti számlákkal kapcsolatos nyilvántartások (számlakivonat, átfutó számla, kiadási napló, 

pénzforgalmi napló) vezetése, a számlákra történt befizetések, utalások s a számláról történő 
leutalások, számlarendezések könyvelése, 

• EFER rendszeren és POS terminálon keresztül történő befizetések könyvelése, 
• külön jogszabály rendelkezése alapján (gyámügyekben, végrehajtás és hagyatéki eljárás), az 

ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére ingatlanértékelés, valamint az adó- és 
értékbizonyítvány kiállítása, megküldése, 

• elektronikus levelek kézbesítése az ügyfelek részére hivatali kapun keresztül. 
 
Ügyviteli alkalmazottak (megváltozott munkaképességű – 2 fő): 

• központi iktatóval való kapcsolattartás, 
• postázás, 
• ügyiratok kivezetése, 
• postáról visszaérkezett levelek újbóli kézbesítése, 
• elektronikus tértivevények bedolgozása az ASP adó szakrendszerébe. 

 
Az Adóosztály egészére vonatkozóan elsődleges követelmény az önkormányzat költségvetésében 
elfogadott helyi adóbevételek beszedése. A teljesítéshez elengedhetetlen, évente ismétlődő feladat az 
ügyfelek megfelelő tájékoztatása, a befizetéshez szükséges átutalási megbízások-, számlaegyenleg-
értesítők határidőben történő eljuttatása az adóalanyokhoz, a hatékony végrehajtási tevékenység és az 
ellenőrzés. 
 
A Gazdálkodási Iroda részt vett a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság munkájának 
segítésében. A bizottság munkaterve szerinti bizottsági üléseire a bizottsági anyagokat előkészítette, 
határozatai elkészítésről gondoskodott, az ülések jegyzőkönyveit vezette, a Heves Megyei 
Kormányhivatalnak azokat elektronikus úton megküldte. 
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Hatósági Iroda 
 
2021. évben a Hatósági Iroda a következő szervezeti egységekből állt: 
 
1. Általános Igazgatási Osztály 
2. Önkormányzati Rendészeti Osztály 
 
Az év folyamán jelentős személyi és szervezeti változások történtek. 31 főről 27 főre csökkent az 
iroda állandó létszáma. Ennek oka, hogy több alkalommal történt változás az anyakönyvvezetői és a 
szociális feladatok ellátásában, továbbá nyugdíjazás és feladatátszervezés miatt is csökkent a létszám. 
A létszámcsökkenés mellett a legnagyobb változást az egyes feladatok Jegyzői Irodához történő 
átkerülése jelentette, hiszen a Központi Címregiszterrel, a BURSA HUNGARICA támogatási 
rendszerrel, az egészségüggyel, az életkezdési támogatással, a szociális szolgáltatás működési 
engedélyezésével és alapító okiratával kapcsolatos feladatok, valamint egyes választási feladatok 
kikerültek a Hatósági Iroda feladatai közül. 
 
 
1. Általános Igazgatási Osztály  
 
 
Ügyfélszolgálat 
 
Az ügyfélszolgálat az ügyfelek részére adott általános tájékoztatáson kívül államigazgatási és 
önkormányzati hatósági ügyekben jár el. Az osztály munkatársai a vírushelyzet ideje alatt is az 
ügyfelek rendelkezésére álltak, telefonon folyamatosan a hét minden napján, teljes munkaidőben, 
valamint személyesen a megváltozott ügyfélfogadási időben is, hétfőn, szerdán és pénteken reggel 8 
órától 12 óráig. Előre egyeztetett időpontban a hét minden munkanapján fogadták az ügyfeleket és a 
hivatal más szervezeti egysége részére érkező kérelmeket. 
 
Az ügyfélszolgálaton az alábbi feladatok kerültek ellátásra: 
- személyesen megjelenő ügyfelek által beadott kérelmek fogadása; 
- Hatvan Kártya, Szociális Kártya kiadásával kapcsolatos ügyintézés;   
- birtokvédelmi ügyintézés; 
- kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási ügyintézés; 
- talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés; 
- környezetvédelmi, állatvédelmi, növényvédelmi ügyintézés; 
- mezőőri járulékkal kapcsolatos ügyintézés; 
- általános tájékoztatás a hivatalt érintő valamennyi ügytípusban. 
 
Az ügyfélszolgálat ügyiratforgalma az alábbiak szerint alakult: 

Tárgykör Iktatott ügyiratok száma 

Hatvan Kártya 4504 db 

Szociális Kártya kiadása 398 db 

Birtokvédelmi ügyek 7 db 

Mezőőri járulék megállapítása 163 db 

Állattartási, állatvédelmi ügyek 72 db 

Parlagfű elleni védekezés 3 db 

Környezetvédelmi hatósági ügyek 238 db 

Szálláshelyekkel kapcsolatos ügyek 7 db 

Kereskedelemmel kapcsolatos ügyek 312 db 
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Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyek 8 db 

Életkezdési támogatás 2021.03.31-ig 47 db 

 
Általános igazgatási feladatok az Általános Igazgatási Osztályon belül részletesen: 
 
Kereskedelmi és ipari igazgatási feladatokat 2 fő ügyintéző látja el. 1 fő végzi kapcsolt munkakörben – 
a telepengedélyezési eljárással kapcsolatos ügyeket és 1 fő intézi a kereskedelmi és szálláshelyekkel 
kapcsolatos ügyeket.  
Kereskedelmi igazgatásban 3 ügyben történt működési engedélyezési eljárás. Üzletnyitással 
kapcsolatos bejelentés, adatváltoztatás, megszüntetés 160 esetben történt.  
 
2021. évben 25 helyszíni ellenőrzés történt a kereskedelmi egységeknél a jogszabályban 
meghatározott kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése céljából. 
 
Telepengedélyezési eljárásban 19 ügy volt (bejelentés, engedélyezés, megszüntetés, adatváltozás) 
ebből 18 esetben történt telep bejelentés. Engedély vagy bejelentés nélkül végzett ipari tevékenység 
közérdekű bejelentése miatt 1 esetben folyt eljárás. 
 
Szálláshely vonatkozásában 7 ügy keletkezett, ebből 1 db új szállás bejelentése történt.  
 
A birtokvédelmi ügyeket 1 fő ügyintéző kapcsolt munkakörben intézi a birtokvédelmi eljárásról szóló 
17/2015. (II.15.) Korm. rendelet alapján. Tárgyidőszakban összesen 7 ügyben folytattak le eljárást.  
 
Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás, és címnyilvántartás  
A feladatokat kapcsolt munkakörben 1 fő ügyintéző látja el. 
A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
szóló 13/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó ügyekben 2021. évben összesen 1 
eljárás indult. 
 
Központi Címregiszterrel kapcsolatos ügyintézés 
A központi címregiszterrel kapcsolatos feladatok ellátása 2021. március 31-ig tartozott a Hatósági 
Irodához. 
A központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet 
rendelkezéseinek figyelembevételével Hatvan város egész területén folyamatban van a címek 
felülvizsgálata. A címváltozások átvezetése és a címmel nem rendelkező ingatlanok nyilvántartásba 
vételével, valamint a Földhivatal által megküldött határozatok címnyilvántartásba történő 
átvezetésével kapcsolatban 33 ügyben kellett intézkedni. 
 
Hagyatéki ügyekkel kapcsolatos feladatokat a hivatalban 2 fő ügyintéző látja el, ebből 1 fő kapcsolt 
munkakörben. 
A tavalyi évben a hagyatéki ügyek száma kiugróan magas volt, valamint az illetékes földhivataloktól 
érkező póthagyatéki kérelmek száma is megnőtt, ezért szükséges volt a teljes munkakörben dolgozó 
ügyintéző munkájának segítése, kapcsolt munkakörben. 
2021. évben 630 hagyatéki ügy keletkezett, amely az előző évhez képest 41 %-os emelkedést jelentett. 
A hagyatéki leltár felvétele, a szükséges dokumentumok beszerzése után az iratok továbbításra 
kerülnek a közjegyző felé elektronikus úton. 
 
Lakáscélú helyi támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés  
A lakáscélú támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés kettő önkormányzati rendelet alapján történik. A 
lakáscélú helyi támogatásokról szóló 17/2005. (IV.29.) önkormányzati rendelet által szabályozott 
módon történik a korábban megállapított támogatások visszafizetésével kapcsolatos feladat ellátása. 
A megállapított támogatások az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerülnek. A bejegyzések 
előkészítését, a támogatás visszafizetését követően a teher ingatlan-nyilvántartásból való törlésének 
előkészítését végzik. 
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A lakáscélú állami támogatások terheinek átjegyzésével, a visszafizetési kötelezettséggel, illetve a 
felfüggesztésével kapcsolatos ügyintézés a hagyatéki ügyintéző feladatkörébe tartozik. A lakáscélú 
helyi támogatási ügyek száma 11 db volt. 
 
2019. évben került bevezetésre az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 11/2019. (IV.26.) 
önkormányzati rendelet. E támogatási formára vonatkozóan sok esetben kérnek tájékoztatást, általános 
felvilágosítást, de a ténylegesen beadott kérelmek száma kevés. A tavalyi évben összesen 1 ügyben 
született érdemi döntés és szerződéskötés.  
 
Kapcsolt munkakörben 1 fő látja el a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII törvény alapján a 
társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatokat.  
A társasházak esetében 2021. évben 127 ügy keletkezett, melyből 1 esetben történt intézkedés. 
 
Gépjárműtárolással kapcsolatos ügyben, azaz 3,5 tonna össztömeget meghaladó járművek tároló 
helyének megfelelősége vonatkozásában 49 hatósági bizonyítvány került kiadásra.  
 
A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos ügyeket szintén kapcsolt munkakörben 1 fő 
végzi. Tárgyévben 70 ügyben kezdeményeztek eljárást, a közterület-használatból keletkezett bevétel 
pedig 2.056.000 Ft volt. 
 
Méhcsaládok bejelentésével kapcsolatos ügy 27 db volt. 
 
Anyakönyvi igazgatás 
 
Anyakönyvi igazgatási feladatokat 3 fő anyakönyvvezető végzi: 
 

Tárgykör 2021. évben előfordult ügyek száma 

Állampolgársági ügyek 7 db 

Anyakönyvi alapiratok 577 db 

Anyakönyvi adatszolgáltatás 233 db 

Házasságkötéssel kapcsolatos jegyzői engedély 173 db 

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat 73 db 

Kiskorú családi jogállásának rendezése 149 esetben 

Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem 389 db 

A polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásával kapcsolatos ügyek 

6 db 

Anyakönyvi adatváltozás (SZL 6-os) 380 db 

Technikai változás és módosítás (SZL 9-es) 7 db 

Feldolgozott személyazonosító lap (SZL 7-es) 29 db 

Házasságkötések száma házasságkötő teremben 157 esetben 

Házasságkötés külső helyszínen 29 esetben 

Házassági kötelék megerősítése 2 esetben 

Bejegyzett élettársi kapcsolat 0 esetben 

Névadó 3 esetben 

Névmódosítás 111 esetben 

Születés anyakönyvezése, anyakönyvi kivonat 
kiadása 

646 db 
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Házasságkötés anyakönyvezése, anyakönyvi kivonat 
kiadása 

186 db 

Haláleset anyakönyvezése, halotti anyakönyvi 
kivonat kiadása 

1018 db 

Hazai anyakönyvezési kérelem 5 db 

Családi események polgári szertartása 28 db 

Válás 54 db 

Anyakönyvi események egyeztetése 5 db 

Származási hely rögzítése 141 db 

Többnyelvű formanyomtatvány kiállítása 41 db 

Papír anyakönyvből felvitt születési alap esemény 2.113 db 

Papír anyakönyvből felvitt házassági alap esemény 180 db 

Papír anyakönyvből felvitt haláleset alap esemény 97 db 

 
Az elektronikus anyakönyvezés a bevezetése óta jelenleg is a feltöltés szakaszában van. A rendszer 
jelentős többlet terhet ró az ügyintézőkre. Az elmúlt évben az anyakönyvi levelező rendszeren 
keresztül 1.265 megkeresés érkezett, amely ügyekben azonnali felrögzítést kér a kérelmet feltöltő 
anyakönyvvezető. Telefonos megkeresésre rögzítés 415 db volt.  
A rendszerben működő munkakosárba azok a felrögzítést kérő megkeresések érkeznek, amelyeknek az 
ország bármely területén történő anyakönyvezése során hatvani vonatkozása van. Ezen megkeresések 
száma 2021. évben: 2.390 db volt. A munkakosárban felhalmozódott adatok feldolgozása megtörtént, 
jelenleg naprakész a változások feldolgozása. 
 
Szociális igazgatás:  
 
A feladatokat az Általános Igazgatási Osztály vezetőjének irányítása mellett 4 fő ügyintéző – ebből 3 
fő kapcsolt munkakörben – és 1 fő ügykezelő látta el. 
Az osztály végzi a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat, a kérelem beadásától a munkavállalók 
kiválasztásán, ellenőrzésén keresztül a támogatás visszaigénylésének elszámolásáig. 
 
A szünidei gyermekétkeztetés keretében, az iskolai szünet ideje alatt napi egyszeri meleg étel került 
biztosításra a rászoruló gyermekek részére. Ennek igényfelmérése, lebonyolításának előkészítése az 
osztályon történt.  
 
Az ügyintézők fő feladata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvényben, a szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendeletben, a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben és a gyermekvédelem helyi 
rendszeréről szóló 12/2008. (II.29.) önkormányzati rendeletben meghatározott pénzbeli és 
természetbeni ellátásokkal kapcsolatos ügyintézés. 
 
Jegyzői hatáskörbe tartozó feladatok: 
- lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás, 
- gyógyszer-kiadási települési támogatás, 
- temetési támogatás, 
- rendkívüli települési támogatás, 
- szünidei gyermekétkeztetés, 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása, 
- hátrányos, és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, 
- gyermek nevelési jogán települési támogatás, 
- lakbértámogatás, 
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- más hatóságok részére készített környezettanulmány, 
- a hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos családvédelmi koordinációs feladatok  
   (bántalmazási ügyek) 
 
Önkormányzati hatáskörbe tartozó feladatok: 
- köztemetés, 
- szociális vásárlási kedvezmény – Szociális Kártya, 
- közfoglalkoztatási feladatok. 
 
2021-ben bevezetésre került feladatok: 
- temetési támogatás - Hatvan Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények, 

kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok és a Hatvani Polgármesteri Hivatal 
munkavállalói részére, akinek a vele közös háztartásban élő hozzátartozója Covid-19 fertőzésben 
hunyt el, 

- gyermeket nevelő családok támogatása,  
- általános iskolai tanulmányokat kezdő gyermekek támogatása, 
- nyugdíjasok, nyugdíjszerű ellátásban részesülők pénzügyi támogatása.  
 
Az alábbi táblázat tartalmazza a szociális igazgatásban keletkezett ügyiratok számát: 
 
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás 49 db 
Gyógyszerkiadási támogatás 9 db 
Rendkívüli települési támogatás  6 db 
Gyermek nevelése jogán települési támogatás 19 db  
Temetési támogatás 10 db 
Igazolások kiadása  73 db 
Szociális vásárlási kedvezmény  398 db 
Köztemetés 22 db 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
     Ebből: 

- halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek részére kiadott határozat 

 
- hátrányos helyzetű gyermekek részére 

kiadott határozat 

157 db  
 
 

0 db 
 
 

38 db 
Közfoglalkoztatás szervezése 40 db  
Szünidei gyermekétkeztetés (rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetű  
gyermekek részére) 

52 db  

Lakbértámogatás 7 db 
Gyermeket nevelő családok támogatás 99 db 
Általános iskolai tanulmányokat kezdő 
gyermekek támogatása 

 
48 db 

Nyugdíjasok, nyugdíjszerű ellátásban részesülők 
egyszeri támogatása 

 
808 db 

Temetési támogatás Covid-19 5 db 
Bántalmazási ügyben indult eljárások 5 db 
 
A veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos 
intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt 
elrendelt működési engedélyéről szóló 556/2020. (XII.4.) Korm. rendelet 9. §-a rendelkezett a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság időtartamának, valamint a hátrányos, 
halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatályának automatikus 
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meghosszabbításáról. Ez a rendelkezés a 2020. december 5-én még fennálló jogosultságokra 
vonatkozott, melynek célja annak megelőzése, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt a rászoruló személyek 
kikerüljenek a szociális ellátórendszerből. Ezen rendelkezés alapján 2021. évben lejáró jogosultságok 
esetében új kérelmet nem kellett benyújtani.   
 
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésére 
tekintettel egyes törvények eltérő alkalmazásáról szóló 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (2) 
bekezdése szerint a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap utolsó napjáig 
hosszabbodik meg a 2020. november 4-én még fennálló, a veszélyhelyzet alatt lejáró rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet 
fennállását megállapító határozat hatálya.  
 
Újhatvani Kihelyezett Ügyfélszolgálat  
 
Az osztályhoz tartozik az Újhatvani Kihelyezett Ügyfélszolgálat. Az ügyfélszolgálaton 2 fő állandó 
kolléga dolgozik napi 4 órában. Az iroda munkatársai az ügyfelek részére tájékoztatást adnak, 
segítséget nyújtanak a nyomtatványok kitöltésében, segítik az ügyintézést, a kitöltött nyomtatványokat 
behozzák a hivatalba, és átadják ügyintézésre.  
Egyre többen veszik igénybe a Újhatvani Ügyfélszolgálat nyújtotta segítséget. 2021. évben 1.619 
ügyben vettek át kérelmet. 1.220 db Hatvan Kártyához kapcsolódó ügyintézés történt. A Szociális 
Kártyára 162 fő adta le az ügyfélszolgálaton a kérelmet. 237 esetben egyéb kérelmek kerültek 
leadásra. 
 
A Hatósági Iroda egyéb feladatai. 
 
1 fő kapcsolt munkakörben végzi a hirdetmények kifüggesztésével, elektronikus úton történő 
közzétételével kapcsolatos feladatokat. 
A termőföldek értékesítésével, haszonbérbe-adásával kapcsolatos hirdetmények száma: 95 db, egyéb 
hirdetmény 230 db volt. 
 
Jegyzői hatáskörbe tartozó vízjogi engedélyezési eljárás során 97 db engedély került kiadásra az 
irodavezető és 1 fő ügyintéző közreműködésével. 
 
Egyedi szennyvíztisztító engedélyezési eljárás 1 kérelem vonatkozásában került lefolytatásra. 
 
2. Önkormányzati Rendészeti Osztály 
 
2021. évben az Önkormányzati Rendészeti Osztály létszáma 2020. évhez képest változott. 2021. 
január 1-én a létszám 13 fő volt (6 fő közterület-felügyelő, 1 fő városőr, 4 fő mezőőr, 1 fő mb. vezető 
és 1 fő adminisztrátor). Év közben 1 fő közterület-felügyelő és 1 fő mb. osztályvezető nyugdíjba 
vonult, 1 fő közterület-felügyelő mb. osztályvezetői pozícióba lépett. Így a létszám 4 fő közterület-
felügyelő, 1 fő városőr, 4 fő mezőőr, 1 fő mb. osztályvezető és 1 fő adminisztrátor.  
Az osztály közterület-felügyelői és segédfelügyelője vezénylés alapján látják el a feladatukat. A 
Rendészeti Osztály hétfőtől-csütörtökig 06.00 órától 18.00 óráig; péntek, szombat 24 órán keresztül 
folyamatosan elérhető, vasárnap nincs szolgálati idő. 
A közterület-felügyelők 2021. évben összesen 10.160 szolgálati órát teljesítettek, amelyből 7.654 órát 
közterületen töltöttek, 1.561 órában a térfigyelő rendszert kezelték, napi adminisztrációra (jelentések, 
napi jelentések, gépjármű átadás-átvétel stb.) 465 órát fordítottak, a rendezvénybiztosítás időtartama 
480 óra volt. A közterület-felügyelők naponta átlagosan 9 órát voltak közterületen. 
 
A felügyelők által ellátott feladatok: 

- a felügyelők hatáskörébe utalt alapvető feladatok során a felügyelet részéről eljáró felügyelő 
jogosult és köteles ellenőrizni, eljárást kezdeményezni vagy a külön jogszabályban 
meghatározott intézkedést megtenni, 
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- más hatóság, szerv hatáskörbe utalt feladatok, melynek ellátása során a felügyelő csak 
közreműködő szervként vesz részt, 

- önkormányzat által meghatározott feladatok. 
 
A felügyelők kiemelt feladata a bűnmegelőzés, valamint a közterületi rend védelme. 
Az osztály munkatársai: 

- részt vettek a jégpálya őrzésében pénteki és szombati napokon az éjszakai órákban, 
- közös szolgálatot teljesítettek a polgárőrség helyi szervezetével és a rendőrséggel. Utóbbi 

esetben 9 alkalommal, 90 óra időtartamban végeztek közös szolgálatot. 

A NEY-226 forgalmi rendszámú Dacia Duster típusú szolgálati gépjárművel 20.006 km-t tettek meg, 
amely napi szinten 69,8 km-t jelent. 
 
Az Önkormányzat Rendészeti Osztály által foganatosított intézkedések alakulása: 
 
Szabálysértési eljárás az elkövetett szabálysértések szerint: 

- Két esetben történt feljelentés a veszélyhelyzet idején történt csoportos gyülekezés és 
köztisztasági szabálysértés elkövetése miatt. 

-     KRESZ szabályainak megszegése miatti figyelmeztetés 752 esetben történt. 
 

Kamera által rögzített illegális hulladék lerakása ügyében többször történt intézkedés, az ügy átadásra 
került a Polgármesteri Hivatal illetékes ügyintézőjének. 
 
Napi szolgálat teljesítése során történt észlelések részletesen: 
 
- Hiányzó csatorna fedél (VÍZMŰ feladata) 6 db 
- Kidőlt, vagy rongált tábla 64 db 
- Épület jókarbantartási kötelezettségének elmulasztása                                                       5 db 
- Rongált buszmegálló 2 db 
- Illegális hulladék 1.704 db 
- Közvilágítási hiba 142 db 
- Zöld hulladék elhelyezés 373 db 
- Elhullott állattetem 21 db 
- Mentővel történő elszállítás miatti intézkedés 6 db 
- Úthibák (önkormányzati feladat) 96 db 
- Illegális plakát elhelyezés 13 db 
- Szórakozóhelyek ellenőrzése 122 db 
- Szolgálat során tett egyéb ellenőrzés  13.502 db 
- Lakossági bejelentés 445 db 
- Rendezvénnyel kapcsolatos észlelés 36 db 
- Hirdető berendezésekkel kapcsolatos észlelés 6 db 
- Víznyelő rács hibái (önkormányzati feladat) 2 db 
- Elhanyagolt, gazos ingatlanok ellenőrzése 40 db 
- Elhanyagolt, gondozatlan közterület                                                                               121 db  
- Árok tisztántartási kötelezettségének elmulasztása                                                            2 db                            
Ö s s z e s e n :                                                                                                             16.708 db            

 
A felügyeletre folyamatosan érkeztek lakossági bejelentések, panaszok, kifogások, melyeket minden 
esetben kivizsgáltak. Amennyiben további intézkedésre volt szükség, azt haladéktalanul megtették, 
vagy az ügyet megküldték további intézkedés céljából a hatáskörrel rendelkező szervekhez. 
Szankcionálás a fokozatosság elvének betartása mellett történik. 
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Fizető parkolók: 
 

A parkoló automaták üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat (kasszaürítés, papírszalag cseréje, 
akkumulátorok töltése, kisebb karbantartások) a közterület-felügyelők végzik. 
Parkolási pótdíj kiszabása 448 esetben történt 932.020 Ft összegben.  
A parkoló automatákból 7.684.545 Ft mobilparkolásból 2.941.149 Ft bevétel származott. 
A parkolásból a parkolási pótdíjak folyamatosan kerülnek befizetésre. 
Az összes bevétel 2021. évben: 11.557.714 Ft. 

 
Mezőőri tevékenység: 
 
2021. évben 4 fő mezőőr látta el a mezőőri feladatokat, szolgálati gépjárművel, osztott munkaidőben. 
A 4 fő mezőőr összesen 8.760 órát teljesített. 
A mezőőrök az RHT-198 forgalmi rendszámú Dacia Duster tipusú szolgálati gépkocsival 23.933 km-t 
tettek meg a közel 5.500 hektáros területen. 
 
2021. évben tett intézkedések: 
 
Külterületen folyamatosan járőröztek, a legtöbb esetben illegális hulladék elhelyezése miatt 
intézkedtek. 
Több esetben észleltek külterületen kóbor kutyákat, emiatt értesítették a gyepmestert. Az év során 
felmérték a veszélyes külterületi kutakat is, megelőzve ezzel az esetleges baleseteket. 
A mezőőrök a termelőkkel, gazdákkal napi szinten jó kapcsolatot tartanak, aktívan részt vesznek a 
termény őrzésében. A külterületek naponta történő ellenőrzésének eredménye, hogy az előző évekhez 
viszonyítva kevesebb a terménylopás. 
Az erdő- és szántóterületeket éjszaka is ellenőrzik. Illegális fakivágás két esetben történt, az ügyet 
átadták a rendőrségnek. 
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Jegyzői Iroda  
 
A Jegyzői Iroda alapvető feladata volt 2021-ben is közreműködni a képviselő-testületi ülések, Hatvan 
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi üléseinek, a Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
és az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság üléseinek előkészítésében, a képviselő-testületi, 
bizottsági ülések jegyzőkönyvezésében. A Jegyzői Iroda szervezi a választásokkal, népszavazásokkal, 
népi kezdeményezésekkel kapcsolatos feladatokat. 
A 2021. évben is tartott a Kormány által Magyarország egész területére elrendelt veszélyhelyzet a 
koronavírus járvány miatt. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben 
a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 
Erre tekintettel a képviselő-testület és a bizottságok üléseinek a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti összehívására nem volt lehetőség 
egészen 2021. júniusáig, ekkortól a bizottságok és a képviselő-testület már ülésezhetett 
jogszabályi változás révén. A polgármesteri döntések előkészítésének keretében elkészítésre kerültek 
a hivatal részéről a véleményezési anyagok, amelyek a képviselők részére megküldésre kerültek. A 
meghozott polgármesteri határozatokat folyamatosan továbbította a hivatal a Heves Megyei 
Kormányhivatal részére törvényességi ellenőrzés érdekében. 2021. júniusától pedig a korábban 
megszokott rend szerint készültek az előterjesztések és az ülésekről a jegyzőkönyvek. 
 
Az iroda ellátta továbbá 2021-ben: 
− az iratkezelési, iktatási, irattározási feladatokat, 
− a hivatal informatikai rendszerének működtetését, 
− a hivatali gondnoki feladatokat, 
− a helyi kitüntetési eljárások előkészítését, 
− köznevelési ügyeket, 
− közművelődési ügyeket, 
− közgyűjteménnyel kapcsolatos ügyeket, 
− ifjúságot érintő ügyeket, 
− az előterjesztések törvényességi ellenőrzését, 
− a jegyzőkönyveknek, előterjesztéseknek és a hatályos rendeleteknek a városi honlapon történő 

megjelentetését, 
− adott esetben a városi rendezvények hangosítását, 
− a hivatal takarítási feladatait,  
− a hivatali gépjárművek üzemeltetését. 
 
Közvetlenül a jegyző irányítása alatt végzik munkájukat a belső ellenőrök, a humánpolitikai 
munkatársak, valamint a kontroller. 
 
Belső ellenőrzés: 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1) bekezdése alapján a belső ellenőrzés 
kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv 
vezetője köteles gondoskodni. A belső ellenőrzés a feladatait a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) bekezdésében, valamint a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 
(továbbiakban: Bkr.) 1. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján látja el. 
 
A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, 
hogy az önkormányzat működését fejlessze és eredményességét növelje.  
Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés feltételeinek és 
teljesülésének vizsgálatára irányult.   
 
Az ellenőrzés lefolytatásának személyi és tárgyi akadályai nem voltak.  
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A Hatvani Polgármesteri Hivatalban a belső ellenőrzési feladatokat 2 fő hivatali állományban – hat 
órás munkaidőben – lévő köztisztviselő végzi, akik e tevékenység ellátására szakmailag megfelelnek.  
 
A belső ellenőrzést ellátók képzettségi szintje és gyakorlata megfelel a Bkr.-ben foglalt 
követelményeknek, a jogszabályban előírt regisztrációjuk megtörtént.  
 

2021. évben a belső ellenőri jogokkal kapcsolatban korlátozás, az egyes ellenőrzésekkel kapcsolatban 
összeférhetetlenségi helyzet, illetve az ellenőrzések végrehajtását akadályozó tényező nem merült fel. 
A hazánkban 2020. év elején elindult koronavírus járvány 2021. év során továbbra is jelen volt, 
melynek következtében további szigorítások, bezárások történtek. Ezek figyelembevételével a tervtől 
eltérő időzítéssel – nem a korábban megszokott, zavartalan ütemben – történtek az ellenőrzések.  
 
Az ellenőrzési feladatok hatékony és pontos teljesítéséhez a tárgyi feltételek (irodahelyiség), valamint 
az ügyiratok biztonságos tárolása (zárható szekrény) megfelelő volt. Az ellenőrzési dokumentumok 
(megbízólevél, értesítés ellenőrzésről, ellenőrzési program, vizsgálati jelentés és vezetői összefoglaló) 
egy példánya az irattárba került.  
 
A Hatvan Város Önkormányzatának kockázatelemzéssel alátámasztott 2021. évi belső ellenőrzési 
munkatervét a Hatvani Polgármesteri Hivatal belső ellenőrei készítették el, melyet Hatvan város 
polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint saját hatáskörében eljárva a 252/2020. (XI. 
26.) számú határozatával jóváhagyott. 
 
A vizsgálatok lefolytatása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történt. 
 
 Munkatervben szereplő és megvalósult ellenőrzések: 

- Hatvan Város Önkormányzata köznevelési intézményeinél az ingyenes vagy kedvezményesen 
étkező gyermekek, tanulók után járó 2020. évi normatív állami hozzájárulások szabályszerű 
leigénylésének, elszámolásának ellenőrzése; 

- Hatvan Város Önkormányzata köznevelési intézményeinél a 2020. évi normatív állami 
hozzájárulások szabályszerű leigénylésének, elszámolásának ellenőrzése; 

- A Hatvani Polgármesteri Hivatal Pályázati Osztályánál a kiírt pályázatokon elnyert 
pénzeszközök szabályszerű nyilvántartásának és elszámolásának ellenőrzése; 

- A Hatvani Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájánál a pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátások ellenőrzése; 

- Hatvan Város Önkormányzata szociális intézményeinél a 2020. évi normatív állami 
hozzájárulások szabályszerű leigénylésének, elszámolásának vizsgálata;  

- A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálatnál a szociális étkeztetés 
szabályozásának, a térítési díjak megállapításának ellenőrzése; 

- A Hatvani Polgármesteri Hivatal Műszaki és Városfejlesztési Irodájánál a közút, járda 
területének nem közlekedési célú igénybevételéhez kapcsolódó díjak szabályszerű 
elszámolásának ellenőrzése; 

- A Hatvani Polgármesteri Hivatal munkaügyi dokumentumainak ellenőrzése; 
- A Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. részére nyújtott önkormányzati támogatás szabályszerű 

felhasználásának ellenőrzése; 
- A csapadékvíz-elvezető hálózat üzemeltetése érdekében megkötött éves keretszerződésekkel 

kapcsolatosan lefolytatott beszerzések szabályszerű lebonyolításának ellenőrzése; 
- A helyi önkormányzat 2020. évi költségvetéséből juttatott támogatások rendeltetésszerű 

felhasználásának és számadásának ellenőrzése. 
 

 Soron kívüli ellenőrzés a 2021. évben nem volt. 

Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési-, kártérítési-, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot 
adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.  
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A belső ellenőrzés a 2021. évben elvégzett ellenőrzéseiről a zárszámadási rendelettervezet 
tárgyalásával egyidejűleg már részletesen beszámolt a képviselő-testületnek a 2022. április 28-i 
ülésen. 
 
Humánpolitikai munkatársak:  
 
2021. évben 2 fő látta el az alábbiakban felsorolt, főbb humánpolitikai feladatokat: 
 

1. A hivatalban dolgozó, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a munka törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó alkalmazottak jogviszony létesítésével, 
illetményváltozásával, átsorolásával, jogviszony megszűnésével kapcsolatos feladatok 
ellátása, személyzeti nyilvántartások naprakész vezetése.  

 
2. Az önkormányzati fenntartású köznevelési, közművelődési és egyéb intézmények 

közalkalmazotti vezetőinek jogviszonyával kapcsolatos munkajogi dokumentumok 
elkészítése, pályázati eljárás lefolytatása, személyzeti nyilvántartások vezetése. Munkajogi 
segítségnyújtás az intézményeknek. 

 
3. A képviselő-testületi tagok és a bizottságok nem képviselő tagjai havi tiszteletdíjának 

számfejtésre való előkészítése, vagyonnyilatkozatuk nyilvántartása. 
 

4. Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségre való felhívás és a nyilatkozatok vezetése a 
közszolgálati tisztviselők, a közalkalmazotti intézményvezetők, a képviselők és a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők tekintetében.  

 
5. Adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése a jogszabályi előírásokban meghatározott szervek 

részére. (TÉR, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet, KSH, stb.) 
 

6. A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet alapján 
a teljesítményértékelés, a minősítés lefolytatásának figyelemmel kísérése. A 
teljesítményértékelést végző vezetők munkájának segítése, a TÉR rendszer „támogató” 
felületének kezelése. Adatszolgáltatás teljesítése a Belügyminisztérium Közszolgálati 
Személyzetfejlesztési Főigazgatósága részére, az első és második féléves értékelést követően. 

 
7. A köztisztviselők részére éves továbbképzési tervek elkészítése, PROBONO oldalon történő 

rögzítése, annak év közbeni folyamatos követése, szükség esetén változtatása, és a képzések 
végrehajtásának eredményeiről, tapasztalatairól jelentés készítése a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézete részére. 
 

8. A közszolgálati tisztviselőknek közigazgatási alap- és szakvizsgára, a közszolgálati 
ügykezelőknek ügykezelői alapvizsgára történő jelentkeztetése. 
 

9. Rendészeti feladatokat ellátó személyek továbbképzéseinek figyelemmel kísérése. Orvosi, 
pszichológiai, rendészeti vizsga, illetve alkalmassági vizsgálat megszervezése. 
 

10. Új belépők orvosi alkalmassági vizsgálatának megszervezése, illetve munkavédelmi oktatáson 
való részvételének lebonyolítása, nyomon követése. Ki- és belépők jelentése az informatika 
felé. 
 

11. „Cafeteria jelentés” megküldése illetékesnek új jogviszony létesítésekor, illetve jogviszony 
megszűnése esetén. 
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12. Előterjesztések készítése a hivatal engedélyezett létszámkeretéről és a közalkalmazotti 
intézményvezetők (magasabb vezetők) pályáztatásával, kinevezésével kapcsolatban. 

 
13. Az iskolarendszerű szakközépiskolai tanulmányaikat folytató diákoknak a szorgalmi időszakot 

követően összefüggő nyári szakmai gyakorlaton kell részt venniük, ami feltétele a következő 
évfolyam megkezdésének. A Széchenyi István Római Katolikus Technikum és Gimnázium 
szakmai gyakorlatra jelentkező diákjainak fogadása a kötelező 3-4 hetes szakmai gyakorlat 
teljesítésére. Együttműködési megállapodás megkötése, foglalkozási napló vezetése, további 
levelezések, adminisztrációk elvégzése.  

 
14. A felsőoktatási intézmények diákjainak szakmai gyakorlatra való fogadása, elhelyezése a 

megfelelő hivatali szervezeti egységnél, az adott intézmény elvárása szerinti igazolás 
kiállítása, a gyakorlat adminisztrálása. 

 
15. 2021. július és augusztus hónapjaiban az előző évekhez hasonlóan diákmunkásokat 

foglalkoztatott az önkormányzat, ennek kapcsán feladatként jelentkezett a Hatvani Járási 
Hivatal Munkaügyi Osztályával való megállapodás megkötése, elszámolások elkészítése. A 
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján a jogviszony létesítésével, 
megszüntetésével kapcsolatos dokumentumok elkészítése. A munkavégzés helyének 
megszervezése, az önkormányzati intézmények igényeinek felmérése után az adott 
munkahelyre történő kihelyezés és folyamatos kapcsolattartás a foglalkozatás időtartama alatt. 

 
16. A foglalkoztatás-egészségügyi vizsgálatok ütemezéséhez az önkormányzati intézmények 

vizsgálatra kötelezett munkavállalóiról az intézményektől adatok bekérése, majd továbbítása 
dr. Kerekes Ildikó foglalkozás-egészségügyi szakorvos részére. A hivatal dolgozóinak 
foglalkozás-egészségügyi vizsgálatainak esedékességéről a nyilvántartások vezetése, és az 
éves felülvizsgálatokra irányítottak értesítése. 
 

17. A hivatali dolgozók illetményének számfejtése a Magyar Államkincstár központosított 
illetményszámfejtő (KIRA) rendszerében történik, a keresőképtelen orvosi igazolások 
manuális rögzítése is kizárólagosan itt történik, majd egyéni azonosító kód generálása után 
.pdf formátumban feltöltendő fájlként az e-adat rendszerében rögzítendőek. Ezt követően az 
eredeti dokumentum időrendi sorrendben kerül megőrzésre. 

 
18. Éves szabadságolási terv készítéséhez adatszolgáltatás az irodák részére. 

 
19. Jogszabály, illetve munkáltatói döntés alapján álláspályázatok készítése. 

 
20. A hivatal dolgozóira vonatkozó esélyegyenlőségi terv készítése. 

 
21. Közszolgálati szabályzat és a vagyonnyilatkozat-kezelési szabályzat aktualizálása. 

 
Kontroller:  
 

• Felülvizsgálta és aktualizálta a Belső Kontrollrendszer működését szabályozó eljárásrendeket, 
valamint közreműködött a Gazdálkodási Iroda tevékenységét érintő szabályzatok 
módosításában. 

• Koordinálta a Hatvani Polgármesteri Hivatal hatályos szabályzatainak minden munkavállaló 
számára elérhető tárhelyen történő megjelenítését. 

• Közreműködött az Állami Számvevőszék által az önkormányzat intézményeinél folytatott 
ellenőrzésekre tett intézkedési tervek elkészítésében, az abban foglaltak végrehajtásában. 

• Közreműködött a Magyar Államkincstár által kezdeményezett Hatvan Város 
Önkormányzatára és az általa irányított költségvetési szervekre kiterjedő ellenőrzésekhez 
kapcsolódó adatszolgáltatások teljesítésében, valamint a közbenső megállapításokra tett 
intézkedési tervek elkészítésében. 
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• Közreműködött a külső ellenőrző szervek megállapításaira vonatkozó kockázatok 
kezelésében, azok nyilvántartásában. 

• Kimutatásokat készített a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesületnek átadott állami 
támogatások időbeli felhasználásáról. Elemzéseket készített a sportcsarnok átvételéhez 
kapcsolódó lehetséges elszámolásokra vonatkozóan. 

• Közreműködött a Hatvan városban végzett helyi személyszállítási tevékenységhez 
kapcsolódó, a Volánbusz Zrt. által támasztott költségtérítési igények felülvizsgálatában. 

• Részt vett a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft., illetve a Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztési Társulás között fennálló peres eljárás 
elszámolási különbözőségeinek a feltárásában és azonosításában. 

• Elemezte a Grassalkovich Művelődési Ház és az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
Hatvani Polgármesteri Hivatallal történő együttműködésének a szabályait, vizsgálta továbbá a 
két önállóan működő intézmény pénzügyi-gazdasági adatainak az alakulását 2018-tól 2021. 
augusztus 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan. 

 
 

* * * 
 
Jegyzői irodavezető: 
 
A jegyzői irodavezető irányításával a Jegyzői Iroda dolgozói gondoskodtak a képviselő-testület elé 
kerülő előterjesztések előkészítéséről, sokszorosításáról, az előterjesztéseknek a megfelelő internetes 
tárhelyre történő feltöltéséről. Az irodavezető ellátta az előterjesztések törvényességi ellenőrzését, 
gondoskodott a képviselő-testület, a Jogi és Ellenőrzési Bizottság és az Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottság üléseinek jegyzőkönyvezéséről, a jegyzőkönyveknek és a hatályos rendeleteknek a 
városi honlapon történő megjelentetéséről, a rendeleteknek egységes szerkezetben történő 
elkészítéséről, azoknak a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettárában történő 
megjelentetéséről, a határozatok kiadásáról. 
A Jegyzői Iroda ügykezelői készítették elő az önkormányzat által működtetett köznevelési 
intézményrészek bérletére vonatkozó szerződéseket, valamint ellátták a jegyzői titkársági feladatokat. 
 
Közvetlenül a jegyzői irodavezető irányítása alatt végzik továbbá munkájukat a gondnokság és a 
központi iktató dolgozói. 
 
Gondnokság: 
 
A hivatali gondnokság tevékenységeit 1 fő gondnokkal, 5 fő főállású takarítónővel, 2 fő rehabilitált 
munkavállaló takarítónővel és 2 főállású gépkocsivezetővel látta el. A takarító személyzet 
munkaköréhez tartozik a hivatal és az Újhatvani Kihelyezett Ügyfélszolgálat tisztántartása. 
A 2 fő gépkocsivezető látta el a hivatali dolgozók szállítását környezettanulmány, különböző helyszíni 
szemlék vonatkozásában, emellett az önkormányzat által rendezett ünnepségeken, rendezvényeken a 
hangosításban és technikai munkák lebonyolításában szintén közreműködtek.   
A gondnok ellátta a hivatalban található gépek, berendezések karbantartását, irodaszerek és egyéb 
nyomtatványok, tisztítószerek megrendelését, a gépkocsivezetők irányítását, távollétük esetén a 
gépkocsivezetők helyettesítését, a hivatali telefonok, mobiltelefonok és telefon alközpont 
karbantartását. A gondnok részt vett hivatali ünnepségek, rendezvények hangosításában, a képviselő-
testületi üléseken kezelte a szavazógépet és minden olyan feladatot ellátott, ami az egyes szervezeti 
egységek munkavégzését segítette. 
A postázási és hivatalsegédi feladatokat 1 fő rehabilitált munkavállaló látta el. 
 
Központi Iktató: 
 
Az iktatást, ügyiratkezelést 2021-ben 4 fő végezte a hivatalon belüli szervezeti egységek részére. Az 
iktatási feladatok megosztásra kerültek. Az Adóosztályon keletkező kimenő iratokat az ügyintézők 
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iktatják, minden más szervezeti egység bejövő és kimenő iratait a Központi Iktató ügykezelői iktatják 
az ASP irat szakrendszerben. 
2021-ben összesen 20.377 darab főszámos és 48.888 darab alszámos iktatás történt.  
A munkatársak az iktatási feladatok mellett ellátták az irattárazási feladatokat, rendezték az irattárat. A 
még 2020-ban megindult iratselejtezési eljárás keretében a selejtezésre kerülő iratokról készített 
jegyzőkönyvet 2021-ben a Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára jóváhagyta, így a 
selejtezési folyamat végrehajtására is sor került az iratok megsemmisítésével. 
 
Szervezési Osztály: 
 
Szervezési osztályvezető: 
 
− Szervezte, szakmailag támogatta és koordinálta, illetve ellenőrizte a Szervezési Osztály 

dolgozóinak tevékenységét. 
− Kapcsolatot tartott a városi köznevelési és közművelődési intézmények vezetőivel. 
− A hivatali adatvédelem előkészítésében, szervezésében és megvalósításában látott el feladatokat. 

Kapcsolatot tartott az adatvédelmi tisztviselővel. 
− Ellátta a közérdekű adatigénylések teljesítésével kapcsolatos feladatokat, mely közérdekű 

adatigénylések száma 2021-ben 7 darab volt. 
− Ellátta az elektronikus ügyintézés biztosításával, illetve az ASP rendszer működtetésével 

kapcsolatos adminisztratív feladatokat. 
− A Szervezési Osztály a 2021-es évben több mint 100 előterjesztést készített a képviselő-testület, 

illetve az érintett bizottságok döntésének támogatása céljából.  
− Az osztályon dolgozó munkatársait is bevonva segítséget nyújtott a Városi Pedagógusnap, a 

Dísztestületi ülés, valamint az Év végi koccintás szervezéséhez (pl.: méltatások, forgatókönyvek 
elkészítése). 

− Közreműködött az Állami Számvevőszék és a Magyar Államkincstár által folytatott ellenőrzések 
köznevelési-, közművelődési és szociális intézményeket érintő végrehajtási feladataiban. 

− Felügyelte a város Sportkoncepciójának elkészítését. 
− Egészségügyi alapellátás megszervezésében, a megüresedett orvosi körzetek ellátásának 

biztosításában végzett feladatokat, folytatott tárgyalásokat.  
− Elkészítette a szakterületéhez tartozó új szabályzatot, illetve szabályzatok módosítását. 
− Intézte az önkormányzat fenntartásában működő 6 városi intézmény intézményvezetői 

pályázatával kapcsolatos feladatokat.  
 
Közművelődési referens: 
 
– A hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján 

a civil szervezetek pénzügyi támogatást e rendelet keretei között, pályázat benyújtásával 
igényelhetnek. A pályázat minden évben két alkalommal kerül kiírásra. A 2021. évben a Civil 
Alap keretében meghirdetett pályázatokra 92 db pályázat érkezett; és 10 millió forint került 
kifizetésre. 

– Részt vett a civil szervezetek beszámolóinak összegyűjtésében, ellenőrzésében, valamint a céltól 
eltérő felhasználás engedélyezéséről szóló előterjesztések (6 darab) előkészítésében. 

– Intézkedett a civil szervezeteket érintő hirdetményeknek a Hatvani Hírlapban és a városi honlapon 
történő megjeleníttetéséről. 

– A közművelődés terén kiemelten fontos településünk kulturális életének fellendítése, melyhez 
tartozó tevékenységek elvégzése – az intézményekkel összehangoltan – részben a kiemelt 
rendezvények szervezésével történik, részben pedig ezen szakterület jogszabályi 
kötelezettségeinek eleget téve a közművelődési intézmények működtetésével valósul meg.  
A közművelődési intézmények közül Hatvan Város Önkormányzata fenntartásában áll: 
 Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.); 
 Grassalkovich Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.), Hatvani Galéria 

(székhely: 3000 Hatvan, Hatvanas út 2.), 
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 Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.), 
melynek telephelyei a Hatvani Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény és a Széchenyi 
Zsigmond Könyvtár, a Hatvani Serfőzde, valamint a Tourinform Iroda. 

– A VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház közművelődési megállapodás keretében lát el egyes 
közművelődési feladatokat településünkön. 

– A közművelődési referens egész évben kapcsolatot tartott a fenti intézményekkel, segítette az ott 
folyó munkát, valamint eleget tett valamennyi adatszolgáltatási kötelezettségnek. 

– A közművelődési referens összefogta a kedvezményes terembérléssel, illetve a kiemelt 
sportegyesületekkel kapcsolatos feladatokat is. 

– 2021. áprilisától a BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj pályázatok lebonyolításában 
vett részt, tekintettel arra, hogy Hatvan Város Önkormányzata csatlakozott a programhoz. 
Határidőig 5 érvényes „A” típusú pályázat érkezett, „B” típusú pályázat nem volt. 

– A város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról szóló 
49/2008.(VIII.29.) önkormányzati rendelet szerinti Hatvan Város Díszpolgára, a Hatvan Város Pro 
Urbe díja, az Év vállalkozása díj, a Hatvan Város Együttműködő Partnere díj, a Hatvan Város 
együttműködő Partnere különdíj, a Hatvany Irén kitüntető emlékérem – az ifjúságért, a Dr. Papp 
Zoltán kitüntető emlékgyűrű  – a közügyért díj, a Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj a magyar 
nyelvért, a Szent Kamill, a Szent Flórián, Szent György, Pro Cultura, a Hatvan Város Sportjáért 
Díszoklevél, illetve Hatvan Város Polgármeseterének Díszoklevele kitüntetések adományozásához 
kapcsolódó előterjesztések elkészítését, méltatások összegyűjtését, megírását végezte, a képviselő-
testület határozata alapján.  

– A Városi Pedagógusnaphoz kapcsolódóan a díszdiploma igénylésekhez az előkészítő munka már 
januárban megkezdődött. A rendezvény megvalósulásáig folyamatos egyeztetések történtek a 
köznevelési intézmények vezetőivel, a felsőoktatási intézményekkel, az érintett pedagógusokkal, 
díszokleveles nyugdíjas pedagógusokkal. Ehhez kapcsolódóan végezte a kitüntetettek értesítését, 
méltatások összegyűjtését. 

– Elkészíttette a város Sportkoncepciójának tervezetét, mely a veszélyhelyzetre tekintettel 
polgármesteri határozattal került elfogadásra 2021. áprilisában. Ezzel párhuzamosan a 
közművelődési koncepció tervezetét is folyamatosan készítette, valamint egyeztetéseket folytatott 
a koncepció kapcsán a közművelődési intézmények vezetőivel, a civilekkel és a hivatali 
vezetéssel. 

– Részt vett a hivatásos szervek úszástámogatásának előkészítésében, szervezésében. 
– A diáksport fejkvótával kapcsolatos előterjesztések előkészítése is feladatkörébe tartozott. 
– Összesen 39 előterjesztést készített a képviselő-testület és a bizottságok felé.  
– Nyilvántartotta az intézményvezetők szabadságait. 
 
Köznevelési referens: 
 
– A 2021/2022. nevelési év előkészítése már februárban megkezdődött, és az áprilisi óvodai 

beíratást követő egyeztetések alapján megtörtént az óvodai csoportok kialakítása, szervezése. A 
nevelési év indítását megelőzően a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése 
fenntartói döntést igényelt. Ezen, valamint minden más, köznevelési témában (intézményi 
beszámolók, munkatervek, intézményi értékelések, szervezeti és működési szabályzatok, 
pedagógiai programok, házirendek, alapító okirat módosítás, óvodai beiratkozás előkészítése, 
általános iskolai körzethatárok felülvizsgálata, jóváhagyása, hirdetmények megjelentetése a 
Hatvani Hírlapban és a honlapon) képviselő-testületi, illetve bizottsági döntést igénylő 
előterjesztés (27 db) előkészítésében vett részt. 

– A köznevelési referens egész évben kapcsolatot tartott a köznevelési intézményekkel, kiemelten az 
óvodákkal, segítette az ott folyó munkát, valamint eleget tett az Oktatási Hivatal, a Központi 
Statisztikai Hivatal, valamint a Kormányhivatal és más szervezetek felé a közneveléshez 
kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségeknek. 

– Összefogta az intézményi beszámolókat, beleértve a kiemelkedő tanulmányi- és sporteredményről 
szóló beszámolókat is. 
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– Nagy szerepet vállalt a városi óvodapedagógusok továbbképzésének, egyéb rendezvények (első 
osztályosok támogatásával, Mikulás-csomag osztással kapcsolatos előzetes felmérés, stb.) 
megszervezésében, lebonyolításában.  

– A 2020/2021. tanév második félévében, illetve a 2021/2022. tanév első félévében 1 tanuló 
részesült havi 6000,- forint összegű ösztöndíjban az Arany János Tehetséggondozási Program 
keretében Hatvan Város Önkormányzatától.  

– Elkészítette a Hatvan Város Önkormányzata óvodáinak fenntartására és fejlesztésére vonatkozó 5 
éves koncepció végrehajtásáról szóló beszámolót. 

– A Hatvani Hírlapban történő megjelenítés érdekében 2021. évben két alkalommal gyűjtötte össze 
és rendszerezte a kitűnő tanulók adatait.  

– A pedagógiai szakszolgálat értesítése alapján nyilvántartotta a sajátos nevelésű gyermekeket. 
– Nyilvántartotta az óvodavezetők szabadságait. 
– Előkészítette a Bajza József Gimnázium tehetséggondozáshoz kapcsolódó megállapodást. 
– Tankerületi megkeresések (pl.: alapító okirat módosítások) véleményezésének előkészítését is 

végezte. 
– Részt vett az óvodai normatíva elszámolások, illetve igénylések előkészítésében, ellenőrzésében. 
– Intézte a Hatvan város egészségügyi alapellátásának biztosítása érdekében keletkezett ügyeket: 

háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok alapellátási szerződéseit, a helyettesítési 
szerződéseket, működési engedélyeket, NEAK finanszírozást. Levelezést folytatott az Országos 
Kórházi Főigazgatósággal a praxisváltozásokkal kapcsolatban, mert sajnos az elmúlt évben egy 
házi gyermekorvosunk és egy fogorvosunk is elhunyt. Az alapellátás biztosítása érdekében a 
helyettesítési szerződések elkészítésén túl meg kellett oldani az érintett rendelők működésének-, 
az asszisztencia- és a takarító személyzet alkalmazásának biztosítását. Az újhatvani orvosi rendelő 
felújításához kapcsolódó költöztetéssel járó adminisztrációs feladatokban is kiemelt szerepet 
vállalt. 

– 2021. április 1. napjától intézi a helyi életkezdési támogatással kapcsolatos kérelmeket és elkészíti 
az azokhoz kapcsolódó előterjesztéseket.  

– Segítséget nyújtott a Városi Pedagógus nap előkészítéséhez. 
 
Szervezési ügyintéző: 
 
– 2021. május 1. napjától ellátja a Központi Címnyilvántartással kapcsolatos feladatokat: 

címrendezés, házszám-rendezés, földhivatali változások átvezetése, hatósági bizonyítvány kiadása. 
2021. évben összesen 68 db földhivatali megkeresés érkezett (címkoordináta változás, 
telekalakítás, telekmegosztás), 72 db házszámrendezéssel kapcsolatos kérelem érkezett, melyből 
16 darab hatósági bizonyítvány kiadására irányult. 

– Helyettesítési feladatok ellátása a hivatali kapu letöltéséhez kapcsolódóan.  
– Az ügyintéző a 2021. évben is kiemelt figyelmet fordított az intézményi úszás megszervezésére, 

koordinálására, a témában egyeztetéseket folytatott, illetve folyamatosan tartotta a kapcsolatot az 
intézmények vezetőivel.  

– Az intézményi úszásoktatáshoz és korcsolyázáshoz kapcsolódó szállítási szerződések 
megkötésével kapcsolatos feladatokat is ellátta. 

– Segítséget nyújtott a közművelődési referens részére többek között a civil pályázatok átvételében, 
döntésre történő előkészítésében, a szerződések előkészítésében, kitűntetéssel kapcsolatos 
előkészítési feladatokban. 

– A képviselő-testület felé több előterjesztést is készített, minden hónapban elkészítette a lejárt  
határidejű határozatokról szóló beszámolót, mely előterjesztések száma összesen 18 darab volt. 

– Felsőoktatási ösztöndíjtámogatások előkészítésében és nyomon követésében vett részt, 25 új 
ügyirat keletkezett (ebben minden olyan irat benne volt, amikor szerződésmódosításra, vagy egyéb 
eljárási cselekmények dokumentálására került sor). A felsőoktatási intézményben tanulók 
ösztöndíjjal történő támogatásáról szóló 43/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet alapján a 
2020/2021. tanévben ösztöndíjban részesülő hallgatók mellett a 2021/2022. tanévben további 1 
hallgató számára biztosít Hatvan Város Önkormányzata ösztöndíjat. A rendelet értelmében a 
hatvani állandó lakóhellyel rendelkező felsőoktatási intézményben tanulók pénzbeli támogatása 
valósul meg, akik az iskola elvégzését követően a támogatási idővel megegyező tartammal Hatvan 
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városában vállalnának munkát, helyezkednének el. Ezzel nemcsak a hallgatókat támogatja az 
önkormányzat, de a gazdasági társaságok, vállalkozások, intézmények munkaerő igényeinek 
kielégítését is segíti. Ezen támogatás adminisztrációja jelentős munkával jár, a feladat ellátása 
évente 30 hallgató tanulmányainak figyelemmel kisérését jelenti, évente két alkalommal kell a 
hallgatói jogviszonyigazolásokat és tanulmányi eredményekről szóló igazolásokat begyűjteni, 
majd ellenőrizni, az ellenőrzés alapján intézkedni kell az ösztöndíj folyósításról, avagy folyósítás 
felfüggesztéséről vagy megszűntetéséről, illetve a hallgatói szerződés módosításáról. Feladata volt 
továbbá a tanulmányaival végzett hallgatók kötelezettségeinek (elhelyezkedés, diploma 
bemutatása, lakóhely ellenőrzés) folyamatos figyelemmel kísérése a diploma megszerzését 
követően, mely hallgatónként legalább 10 éven keresztül ró ellenőrzési, adminisztrációs feladatot 
a hivatalra. A szerződésben vállalt kötelezettségüket nem teljesítő hallgatók kiszűrése, 
visszafizetésre kötelezése is az ügyintéző feladatkörébe tartozik. Az ügyintéző 66 hallgató 
szerződését kíséri figyelemmel.  

– Az első államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány megszerzésének támogatásáról szóló 
31/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendelet célja, hogy az első államilag elismert nyelvvizsga 
bizonyítvány megszerzésének támogatásával segítse elő a hatvani általános iskolákba járó fiatalok 
idegen nyelvek iránti érdeklődését, nyelvtanulási esélyeit, idegen nyelven történő 
kommunikációját az uniós lehetőségek kihasználása, valamint a fiatalok munkakezdési és 
munkavállalási esélyeinek növelése érdekében. A rendelet értelmében minden év februárjában és 
augusztusában a képviselő-testületi ülésen kerül ünnepélyesen átadásra az első államilag elismert 
nyelvvizsga díjának visszatérítése. A Kormány államilag finanszírozza az első államilag elismert 
középfokú nyelvvizsga költségeit, így már csak az alapfokú nyelvvizsgát szerző általános 
iskolásokat érinti a helyi rendeleti szabályozás. Fenti szabályozás alapján 4 diák részesült 
nyelvvizsga támogatásban a 2021. évben. 

– Végezte a szépkorúak köszöntésének nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat. 
– Előkészítette a Hatvan város saját halottjává történő nyilvánítással kapcsolatos előterjesztést, 

folyamatosan egyeztetett a hozzátartozókkal.  
– Közreműködött a sportkoncepció előkészítésében. 
– Részt vett a Városi Pedagógusnap és a Dísztestületi ülés előkészületi munkálataiban. 
– Részt vett a Szervezési Osztályt érintő ad-hoc jellegű feladatokban. 
 
Informatika: 
 
Az informatikai feladatokat a 2021. évben 1 fő teljes állású és 2 fő megbízott munkatárs végezte a 
hivatalban. A munkatársak kiemelt feladata az informatikai rendszer üzemeltetése, megfelelő szinten- 
és színvonalon tartása. 
 
A géppark darabszáma kis mértékben változott, jelenleg 156 db munkaállomás (asztali gép és laptop), 
valamint 8 db szerver áll az informatikai feladatok szolgálatában. 
 
Az informatika felügyelete alá tartoznak továbbá: 

- képviselői és vezetői tablet, valamint laptop eszközök, 
- központi nyomtató szerver és a hozzá tartozó 12 db multifunkciós nyomtató, 
- projektorok, 
- hálózati aktív- és passzív elemek, 
- Hatvan Kártya rendszer elemei, beleértve a bolti terminálokat is, 
- LAN és wifi hálózat, 
- munkaidő nyilvántartó rendszer, 
- hivatali beléptető rendszer, 
- belső kamera rendszer. 

 
Az előző évhez hasonlóan 2021-ben is folytatódott az elavult számítógéppark folyamatos javítása, 
illetve cseréje. 
2021. II. félévében elkezdődött a megújuló Hatvan Kártya-rendszer fejlesztésének előkészítése. 
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Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény, 
valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. 
törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, 
termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó 
követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet alapján meghatározott információbiztonsági 
rendszer kiépítése, belső feladatainak ellátása a múlt évben tovább folytatódott. 
 
A tavalyi évben egyszer részesültek a felhasználók oktatásban, valamint tájékoztatásuk folyamatos a 
potenciális veszélyforrásokra való figyelemfelhívás területén.  
 
Az egyéb felhasználói támogatás egész évben folyamatos volt, jelentősebb informatikai incidens vagy 
felhasználói gondatlanság nem fordult elő.  
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Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
 
A 2021. évben a Műszaki és Városfejlesztési Iroda feladatait a Műszaki-Koordinációs és Beruházási 
Osztály, valamint a Pályázati Osztály útján látta el. 
A Műszaki és Városfejlesztési Iroda alapvető feladata a beruházási, energiaügyek, környezetvédelmi 
és egyes önkormányzati közszolgáltatási feladatok koordinálása, valamint az épített környezettel 
kapcsolatos építésügyi és településrendezési feladatok ellátása a városi főépítész közreműködésével. 
A Műszaki-Koordinációs és Beruházási Osztály alapvető feladata az útügyi, vízügyi feladatok 
koordinálása, valamint a csapadékvíz-hálózat üzemeltetési feladatok ellátása. A Pályázati Osztály 
alapvető feladata a pályázatfigyelés, pályázatok előkészítésében, benyújtásában, lebonyolításában, 
lezárásában, elszámolásában való közreműködés, valamint a közbeszerzési eljárások előkészítése, 
lebonyolítása. 
Az iroda közreműködik a képviselő-testület és bizottságok elé kerülő előterjesztések elkészítésében, 
előkészíti és végrehajtja az általuk hozott döntéseket és tájékoztatással, ügyviteli közreműködéssel 
segíti a képviselő-testület, a bizottságok és az önkormányzati képviselők munkáját.  
 
A Műszaki és Városfejlesztési Iroda az alábbi szervezeti felépítéssel látta el feladatát:  

Irodavezető 1 fő 
Irodavezető helyettes 1 fő           
Osztályvezető 1 fő 
Ügykezelő 1 fő 
Ügyintéző 6 fő 
Városi főépítész 1 fő 
Főépítészi szakügyintéző 1 fő 
Gyepmester 1 fő 

 
I. Műszaki-Koordinációs és Beruházási Osztály: 

Osztályvezető 1 fő 
Ügyintéző 4 fő 

 
II. Pályázati Osztály: 

Osztályvezető 1 fő 
Ügyintéző 3 fő 

 
A Műszaki és Városfejlesztési Iroda 2021. évi ügyiratainak a száma főszámon: 
- Műszaki és Városfejlesztési Iroda:               943 db 
- Műszaki-Koordinációs és Beruházási Osztály: 566 db 
- Pályázati Osztály: 82 db 
Összesen:                                                                  1591 db 
 
A Műszaki és Városfejlesztési Iroda 2021. évi iratainak a száma alszámon: 
- Műszaki és Városfejlesztési Iroda:                  5652 db 
- Műszaki-Koordinációs és Beruházási Osztály: 2699 db 
- Pályázati Osztály: 897 db 
Összesen:                                                                  9248 db 
 
 
Szakhatósági vagy előzetes szakhatósági megkeresés alapján az iroda 97 ügyben, elsősorban 
útépítési, hírközlési és telekalakítási hatósági engedélyezési ügyekben járt el. A telekalakítási 
eljárások esetében a szakhatósági állásfoglalások kialakítása során a telekalakítások helyi építési 
szabályoknak való megfelelését kellett vizsgálni. Ezen hatáskört a települési jegyző gyakorolta 2021. 
december 21-ig. A Kormány döntése alapján 2021. december 22-től megszűnt a telekalakítások 
esetében a szakhatósági eljárás. 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján történő hatósági 
megkeresésre 7 választ adtak ki. 
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I. A M űszaki és Városfejlesztési Iroda, valamint a Műszaki-Koordinációs és Beruházási Osztály 
az alábbi feladatokat látta el: 
 
Önkormányzati rendeletek megalkotásában, módosításának előkészítésében való részvétel során: 
 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 
szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása. 
 
Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2019. (III. 29.) 
önkormányzati rendelet 2021. november 1-i hatállyal történő módosítása (a Szabadság út – Kazinczy 
utca – Bajza utca – Kertész utca által határolt tömbbelsőt érintően). 
 
A településkép védelméről szóló 38/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása. 
 
1. Az épített környezettel kapcsolatos építésügyi és településrendezési feladatok ellátása során a 
főépítész és a főépítészi szakügyintéző:   

− koordinálja a településfejlesztési koncepcióról szóló helyi önkormányzati határozat 
előkészítését, 

− döntésre előkészíti a területrendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatokat, 
− koordinálja a terület-felhasználás és az építés rendjét megállapító önkormányzati határozatok és 

rendeletek előkészítését, 
− ellátja a településrendezési eszközök elkészíttetésével kapcsolatos feladatokat, 
− közreműködik a településrendezési eszközök véleményeztetési eljárásának a lefolytatásában, 
− részt vesz a településrendezési eszközök települést érintő részeinek összehangolásában és 

véleményezésében, 
− gondoskodik a településrendezési eszközök szomszédos önkormányzatokkal való 

egyeztetéséről, 
− részt vesz a szomszédos önkormányzatok településrendezési eszközeinek a települést érintő 

részeinek összehangolásában és véleményezésében, 
− folyamatosan figyelemmel kíséri a településrendezési eszközök hatályosulását, tapasztalatairól 

évente tájékoztatást ad és négyévente összefoglaló jelentést készít a képviselő-testület részére, 
− a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök nyilvántartására, a szabályozásokon 

alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség megállapítására 
vonatkozó helyi szabályok előkészítésében közreműködik, 

− részt vesz – szükség szerint adatok szolgáltatásával – az illetékességi területére vonatkozó 
területi és településfejlesztési információs rendszerek kialakításában és működésében, 

− koordinálja a helyi építészeti örökség feltárását, számbavételét, 
− együttműködik az építészeti értékek védelme érdekében a civil és társadalmi szervezetekkel, 
− koordinálja a helyi építészeti értékek védetté nyilvánításának kezdeményezését, 
− koordinálja a településkép és a helyi építészeti értékek védelméről szóló helyi rendeletek 

előkészítését, 
− koordinálja a településképi eljárásokat és intézkedéseket, 
− szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település egységes tájképi és 

építészeti arculatának alakítását, 
− közreműködött Hatvan város közigazgatási területét érintő felhő alapú moduláris térinformatikai 

rendszer beszerzésében, bevezetésében, mely rendszer a hivatalban kezelt térinformatikai és 
egyéb adatokat egységes rendszerbe integrálta és koordinálja a rendszer folyamatos frissítését,  

− Hatvan város egész területét érintő, több részterületre vonatkozóan Hatvan Város Helyi Építési 
Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2019. (III. 29.) önkormányzati rendeletnek a 
módosítása érdekében, a jogszabályi előírásoknak megfelelő eljárásokat, egyeztetéseket 
koordinálta teljes eljárás keretében, 
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− a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 19/2019. (VI. 14.) önkormányzati rendelettel elrendelt 

változtatási tilalommal érintett Szabadság út és Kertész utca által határolt tömböt érintő Hatvan 
Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2019. (III. 29.) 
önkormányzati rendeletnek a módosítása érdekében, a jogszabályi előírásoknak megfelelő 
eljárásokat, egyeztetéseket koordinálta főépítészi eljárás keretében, 

− közreműködött a Hatvan, Vörösmarty tér 1. sz. alatti Hatvani Vörösmarty téri Óvoda épülete, a 
Hatvan, Mészáros Lázár út 1. sz. alatti ún. Fister ház, a Hatvan, Hunyadi tér 2. szám alatti 
lakóépület és a Hatvan, Kossuth tér 23. sz. alatti saroképület helyi védelem alá történő 
helyezésében, 

− 4 db hatósági bizonyítvány kiadásában és egy ingatlan belterületbe vonása érdekében a 
szükséges feladatokat elvégezte. 

 
 

Eljárások Intézkedések (db) Döntés formája 
Településképi konzultáció 136 Emlékeztető 
Településképi bejelentési eljárás 57 Határozat 
Településképi véleményezési eljárás 45 Határozat 
Egyéb szakmai tájékoztatók 68 Levél 

 
2. Környezetvédelmi ügyek keretében: 

− a lakossági veszélyeshulladék-gyűjtési akciónap megrendezésében való közreműködés évi egy 
alkalommal, 

− a közszolgáltató által elvégzett zöldhulladék-gyűjtési (két alkalom) és lomtalanítási (1 alkalom) 
feladatok koordinálása, 

− a „Tiszta, virágos Hatvanért”, „A legvirágosabb hatvani intézmény” és a „Hatvan legvirágosabb 
erkélye” pályázatok lebonyolítása, 

− „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei pályázatban való 
közreműködés, 

− parlagfű-mentesítési akciónap szervezése és a parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatos teendők 
ellátása, 

− kártevőirtási munkálatokkal kapcsolatos tennivalók koordinálása (rágcsálóirtás, szúnyoglárva 
irtás, szúnyoggyérítés, növénykártevő irtás), 

− illegális hulladéklerakók felszámolásával kapcsolatos tevékenység koordinálása, 
− közterületek, illetve önkormányzati tulajdonú területek vonatkozásában fakivágási, illetve 

növénytelepítési ügyekben történő eljárások lebonyolítása, 
− állati hulladék elszállításával és kezelésével kapcsolatos ügyek intézése, 
− a Legionella baktérium által okozott fertőzési kockázathoz kapcsolódó vízminta-vételezési 

feladatok elvégzésében való közreműködés az önkormányzati intézményekben, 
− monitoring kutak és közterületi vízminta-vételezési munkálatoknak az ügyintézése, 
− fás szárú növények szükség szerinti vizsgálatával kapcsolatos szakértői vélemények beszerzése, 
− a Hatvani Polgármesteri Hivatal épületében lévő légszennyező pontforrások levegőemisszió 

vizsgálati munkálatainak ügyintézése, 
− vízkészlet járulékkal kapcsolatos nyilatkozatok előkészítése. 
  

3. Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása során: 
− a Hatvani Szolgáltató Kft. által ellátott feladatok ellenőrzése, a feladatellátással kapcsolatos 

ügyek koordinálása (közterületek karbantartása, városi temetők üzemeltetése, vízkár-védekezési 
feladatok), 

− a város közigazgatási területén található kóbor ebek befogásával, valamint az ebek 15 napig 
történő tartásával kapcsolatos feladatok ellátása, 
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− a város közterületein található gazdátlan macskák ivartalanításával, orvosi ellátásával 
kapcsolatos feladatokban való közreműködés, 

− a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos ügyek koordinálása, 
− a hulladékszállítási közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok koordinálása, 
− közterületeken történő növénytelepítési feladatokban közreműködés (pl. növények beszerzése), 
− utcabútorok beszerzésével és telepítésével kapcsolatos munkák megszervezése.  
 

Az alábbi növénytelepítésekre került sor a város területén: 
 

Ültetett egynyári virágok 2021. 
Helyszín Mennyiség (db) 

Radnóti tér 3 850 

Szabadság úti körforgalom 1 280 

Grassalkovich út 5 210 

Kossuth tér 13 140 

Thurzó utca 530 

Balassi Bálint út 1 100 

Dobó tér 500 

Mikszáth tér 4 120 

Horváth Mihály út 10 142 

Dózsa tér 350 

Rákóczi út 3 215 

Szent Mihály utca 150 

Összesen 43 587 
 
 

Ültetett kétnyári virágok és virághagymák 2021. 

Helyszín Kétnyári virágok 
mennyisége (db) 

Virághagymák 
mennyisége (db) 

Radnóti tér 2 200 300 

Kossuth tér 6 010 800 

Mikszáth tér 3 380 300 

Grassalkovich út 1 450 500 

Rákóczi út 2 980 – 

Összesen 16 020 1 900 
 
 

Ültetett évelő virágok 2021. 
Helyszín Mennyiség (db) 

Kossuth tér 270 

Horváth Mihály út 240 

Bástya utca 180 

Összesen 690 
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Ültetett fák és cserjék 2021. 

Helyszín Fák mennyisége 
(db) 

Cserjék 
mennyisége (db) 

Bálvány utca 1 – 

Zagyva-liget 2 – 

Horváth Mihály út 3 – 

Rákóczi út 6 – 

Hegyalja út 13 – 

Görbe utca 2 – 

Berzsenyi Dániel utca 5 – 

Balassi Bálint út 2 – 

Ifjúság útja 2 – 

Pázsit utca 2 – 

Nádasdy Tamás utca 4 – 

Nagygombosi fasor 2 – 

Bányász utca 5 – 

Hatvan Városi Köztemető 1 – 

Mészáros Lázár utca 8 450 

Hajós Alfréd utca – 120 

Trianon tér 3 – 

Klapka utca 11 – 

Géza fejedelem utca – 160 

Mártírok útja – 140 

Béke utca – 75 

Tarjáni út – 30 

Teleki út 21 – 

Radnóti Miklós utca 14 – 

Dézsmaszéki utca 1 – 

Május 1. utca 7 – 

Összesen 115 975 
 
4. Energiaügyek keretében 

− a közvilágítási hálózat üzemeltetésével kapcsolatos feladatok koordinálása, egyedi közvilágítási 
hálózatot érintő hibák javításában való közreműködés (közvilágítási lámpatestek javítása),  

− a közvilágítási hálózat aktív elemeinek bővítésével kapcsolatos ügyek intézése során 2 db LED 
lámpatest került kihelyezése: a Barackos utcában 1 db és a Pécsi Sándor utcában 1 db, 

− a javíthatatlanná vált karácsonyi motívumok cseréjére, illetve az adventi időszak hangulatának 
fokozása érdekében 59 db új motívum beszerzésére került sor, 

−  a Kossuth téren, 2020/2021. telén ideiglenesen elhelyezésre került jégpálya működtetéséhez 
szükséges villamos energia biztosításában való közreműködés, 

− az önkormányzati és intézményi épületek világítási, fűtési rendszerével és energiaellátásával 
kapcsolatos feladatok koordinálása, 



 30 

− a közüzemi szolgáltatókkal (áramszolgáltatóval, távközlési vállalatokkal, gázszolgáltatóval) 
fejlesztési tervek kapcsán történő egyeztetéseken való részvétel, a szükséges tulajdonosi 
nyilatkozatok kiadásában közreműködés, 

− az önkormányzat villamos- és gázenergia beszerzéseiben való közreműködés, 
− az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény, és a végrehajtására kiadott 122/2015. 

(V.26.) Korm. rendelet alapján történő energetikai szakreferenssel való együttműködés, 
valamint energia-megtakarítási intézkedési tervek elkészíttetésében való közreműködés, új 
energetikai szakreferens kiválasztása a 2020-2024. közötti időszakra, 

− térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása, a garanciaidőn túli 
javítások koordinálása, (az első szériás, régebben beszerzett kamerák megnövekedett számú 
meghibásodása miatt év közben szükségessé vált a keretösszeg megemelése), 

− a kamerarendszer bővítésre került az illegális hulladék-elhelyezés megelőzése érdekében 
összesen 5 helyszínen, jellemzően a hulladékgyűjtő szigetek közelében (a Béke úti ABC-vel 
szembeni hulladékgyűjtő sziget közelében, a Batthyány utca – Honvéd utca kereszteződésénél 
lévő hulladékgyűjtő sziget közelében, a Bálvány utca – Hajdú utca kereszteződésénél lévő 
hulladékgyűjtő sziget közelében, az Ifjúság útja – Vas Gereben utca kereszteződésénél lévő 
hulladékgyűjtő sziget közelében és a Hatvan, Vas Gereben utcai garázssor végénél), 

− a görbeéri üdülőterületen található hulladékgyűjtő konténer mellé 1 db, a korábbi években 
kialakított kamerarendszertől függetlenül működő, mozgásérzékelővel rendelkező, távriasztás 
adására alkalmas megfigyelő kamera telepítése történt meg a konténerbe és környezetébe 
illegálisan építési törmeléket és veszélyes hulladékot elhelyezők felderítése céljából, 

− a nagygombosi major ivóvízhálózatának (csak a lakott épületek vonatkozásában) cseréje, 
átalakítása a gyakori csőtörések és elszivárgások megszüntetése miatt, 

− az önkormányzati tulajdonban lévő lakások, valamint a Zagyva folyó műtárgyaihoz kapcsolódó 
riasztórendszerek üzemeltetésének a koordinálása, 

− az önkormányzati intézmények felújításához kapcsolódó energetikai feladatok ellátása, 
− a hatvani 3012/2 hrsz.-ú ingatlanon – a könyvtár épület ingatlanján – található 43001 BHTR jelű 

transzformátor állomás áthelyezésének a koordinálása, az MVM Émász Áramhálózati Kft. 
részére történő térítésmentes átadásban való közreműködés. 

 
5. Beruházások keretei között 
 
Tervezési munkák, engedélyezési eljárások koordinálása és pályázati anyagok, beruházások 
előkészítése során: 
 

− a Heves Megyei Vízmű Zrt. gördülő beruházásainak előkészítésében való közreműködés, 
− a TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú, „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és 

térfejlesztés” elnevezésű pályázat keretében a környezetalakítási tervek (útépítési, csapadékvíz-
hálózatépítési, gépészeti- és közvilágítási tervek) tervmódosítási munkáinak az elvégzése, a 
közbeszerzés lefolytatásánál együttműködés, 

− az Országos Futópálya-építési Programra benyújtott pályázathoz kapcsolódóan az 
előkészítésben való közreműködés, 

− a TOP-4.1.1-16-HE1-2019-00003 azonosítószámú, „Újhatvani orvosi rendelők felújítása” című 
pályázat keretében a Bajcsy-Zsilinszky út 4/A. szám alatti felnőtt házi orvosi és fogorvosi 
rendelők felújításánál közreműködés, 

− az önkormányzati intézményeket érintő korábbi épületenergetikai beruházásoknál projekt 
fenntartási jelentések elkészítése, beküldése. 

− A Hatvani Gesztenyéskert Óvoda Bajcsy-Zs. út 10. sz. alatti területére 2 csoportszobás bölcsőde 
épület építési engedélyezési tervdokumentációjának a beszerzése, valamint a beruházáshoz 
szükséges források megszerzése érdekében benyújtásra került pályázatokban való 
közreműködés, 
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− a Hatvan Városi Strandfürdő (3000 Hatvan, Teleki út 1.) fejlesztési munkáihoz (hideg vizes kút 
melléfúrásos technológiával történő felújítása, termálkút bontása, esetleges felújítása,  
melegvíz-ellátásra vonatkozó gépészeti munkák) szükséges koncepció terv, engedélyezési és 
kiviteli terveinek a beszerzése, valamint az engedélyezési eljárásokban való közreműködés, 

− a Hatvani Százszorszép Óvoda bővítésére vonatkozó engedélyezési tervek aktualizálásában, 
építési engedély beszerzésében való közreműködés, 

− az Esze Tamás úti járda és csapadékvíz-elvezető rendszer tervezési munkáinak a koordinálása, 
− a Vas Gereben úti garázssor környezetében keletkező csapadékvíz elvezetése érdekében 

szükséges tervek beszerzése. 
 
Kivitelezési munkákban való részvétel során: 

− e-építési naplók készenlétbe helyezése, a beruházó megbízottjaként közreműködés a 
naplóvezetésben, 

− a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00174 azonosítószámú „Hass Alkoss Cselekedj! – Felújított 
közösségi terek a hatvaniaknak” című pályázat keretében a Liszt Ferenc Művelődési Ház teljes 
felújításának építészeti, épületgépészeti és épületvillamossági munkáinak a koordinálása, 
műszaki átadás-átvétel lebonyolítása, 

− az Újhatvani temető bejárati telekhatár mentén betonelemes kerítés kivitelezésénél 
közreműködés, 

− önkormányzati tulajdonú bérlakások felújításának a koordinálása a Hatvan, Ifjúság útja 7. I/4. 
szám alatti lakás felújítása alkalmával, 

− közreműködött a Hatvan, Balassi Bálint út 3. szám alatt lévő tároló helyiség felújítási és az 
udvaron meglévő fa vázszerkezetű építmény zárt tárolóvá történő kialakítási munkáinál, 

− a Hatvan, Radnóti tér 2/a. szám alatti A épületben (volt cukorgyári porta) a Hatvan Város és 
Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete részére épületrész átalakításában, felújításában 
történő közreműködés,  

− a Hatvan, Bástya utca 10. szám alatti orvosi rendelő épülete mögötti Zagyva-ligetben köztéri 
illemhely építésének a koordinálása, 

− az Ady Endre Könyvtár visszaköltözéséhez kapcsolódó szakmai segítségnyújtás, garanciális 
hibák feltárása, javítások megrendelése, karbantartási szerződések megkötésének előkészítése, 

− a Bajcsy-Zs. úti felnőtt házi orvosi rendelőben dolgozó orvosok részére ideiglenes rendelők 
kialakításában való közreműködés, 

− a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás keretei között 
megvalósult fejlesztések, beszerzések, koordinálása (intézmény-felújítási feladatok 
végrehajtásában valósult), a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolában a 
tornateremhez kapcsolódó öltözők és vizesblokk átalakításában, felújításában közreműködés. 

                                                
6. Útügyekkel kapcsolatos ügyek keretében 
Önkormányzati kezelésű utak, járdák vonatkozásában 196 db közút nem közlekedési célú 
igénybevételére, 37 db kapubehajtó kialakítására, 96 db tervek engedélyezéshez állásfoglalás 9 db 
túlméretes gépjárművek áthaladására, 2 db parkolási engedély és 42 db behajtás engedély iránti 
kérelem elbírálására került sor közútkezelői jogkörben, valamint polgármesteri átruházott hatáskörben 
9 db tulajdonosi hozzájárulás került megadására járda felújításához és 75 db tulajdonosi hozzájárulás 
került megadásra közmű kiépítéshez.  
 
Menetrend szerinti helyi autóbuszjárattal történő helyi és személyszállítási feladatokat ellátó 
közszolgáltatóval való együttműködés: 
 
Hatvan város polgármestere átruházott hatáskörben eljárva meghozott határozatával nem fogadta el a  
Volánbusz Közlekedési Zrt. 2018., 2019. és 2020. évre vonatkozó beszámolóit, azzal, hogy a 
közszolgáltatóval egyeztetések lefolytatása szükséges annak érdekében, hogy a közszolgáltatási 
szerződésben foglalt finanszírozási kötelezettségeinek Hatvan Város Önkormányzata eleget tudjon 



 32 

tenni. 2021. október 1-től új, csökkentett km teljesítményű menetrend került bevezetésre a város 
területén azzal, hogy az utasok a szolgáltatást térítésmentesen vehetik igénybe.  
  
Közlekedési tervezési munkákban, létesítési engedélyezési eljárások lebonyolításában, szakértői 
vélemények beszerzésében való közreműködés során:  
 

− a Petőfi utcai csapadékvízelvezető-rendszer átépítésének és parkolók létesítési terveinek az 
elkészítésében való részvétel, 

− a Nádasdy Tamás u. 8. számú ingatlan mögötti útszakasz melletti területre tervezett 
parkolóhelyek tervezési munkáinak a koordinálása, 

− a Pázsit u. 1-17. számú ingatlan előtti területen parkolóhelyek tervezési munkáinak a 
koordinálása, 

− a Pázsit u. 17. számú ingatlan mögötti területen parkoló bővítés tervezésének a koordinálása. 
 
Kivitelezési munkákban, forgalomba-helyezési eljárásokban való részvétel során: 
 

− István király utca önkormányzati tulajdonú útszakaszának az átépítése, felújítása, új 
csapadékvíz-elvezető hálózat építése egyoldali járdával, 

− Járdafelújítások, közterület rendezések: 

 

Utca, közterület Házszám Beruházás megnevezése m2 

Klapka utca 13. számú ingatlan előtt Járdafelújítás (aszfalt) 127 m2 

Balassi Bálint út 
Hatvani Brunszvik Teréz 
Óvoda előtti járdaszakasz 
lokális javításai 

Járdafelújítás (aszfalt) 50 m2 

Kastélykert utca 4-6. szám alatti társasházak 
előtt Járdajavítás (betonlapok) 6,5 m2 

Dembinszky utcai sarokház Járdafelújítás (beton) 120 m2 
1. szám alatti ingatlan előtt Járdafelújítás (beton) 27,5 m2 

18. szám alatti ingatlan előtt Járdafelújítás (beton) 25,5 m2 

4. szám alatti ingatlan előtt Járdafelújítás (beton) 32 m2 

Gorkij utca 

3. szám alatti ingatlan előtt Járdafelújítás (beton) 16,5 m2 

44. szám alatti ingatlan előtt Járdafelújítás (beton) 57,5 m2 
Hegyalja út 

42. szám alatti ingatlan előtt Járdafelújítás (beton) 21 m2 
17-21. számú ingatlanok 
között Járdafelújítás (beton) 48 m2 

Bocskai István utcai saroktól 
(páratlan oldal) Járdafelújítás (beton) 108 m2 

45. számú ingatlan előtt Járdafelújítás (beton) 28 m2 
Móra Ferenc utca 

Kosztolányi úti sarokig 
(páratlan oldal) Járdafelújítás (beton) 11,4 m2 

Táncsics Mihály utca 
Doktay Gyula utcai saroktól 
a Táncsics Mihály utca 53. 
számú ingatlanig 

Járdafelújítás (beton) 79 m2 

Béke út Táncsics Mihály utcai sarok 
(páros oldal) Járdafelújítás (beton) 18,5 m2 
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Táncsics Mihály utcai sarok 
(páratlan oldal) Járdafelújítás (beton) 18 m2 

Mikes utca Zsilip utca sarokház körül Járdafelújítás (beton) 102 m2 
2. szám alatti ingatlan előtt Járdafelújítás (beton) 42 m2 

Zsilip utca 
8. szám alatti ingatlan előtt Járdafelújítás (beton) 30 m2 
11. szám alatti ingatlan előtt Járdafelújítás (beton) 23,4 m2 

Szapári utca 9/A. szám alatti ingatlan előtt Járdafelújítás (beton) 19,5 m2 

Damjanich utca Kölcsey Ferenc utcai saroktól 
(páros oldal) Járdafelújítás (beton) 56,7 m2 

Kiss Ernő utca 
Kölcsey Ferenc utca 41/A. 
szám alatti ingatlan előtt 
(Kiss Ernő utcai sarokház) 

Járdafelújítás (beton) 38,8 m2 

Radnóti Miklós utca 11. szám alatti ingatlan előtt Járdafelújítás (beton) 21,2 m2 

Dézsmaszéki utca 32-34. alatti ingatlanok előtt Járdafelújítás (beton) 30,8 m2 

Radnóti utcai sarok Járdafelújítás (beton) 17 m2 
Kölcsey Ferenc utca 

48. szám alatti ingatlan előtt Járdafelújítás (beton) 24,7 m2 
Bartók Béla utca 1-1/A. számú ingatlanok előtt Járdafelújítás (beton) 40,5 m2 
Munkácsy Mihály utca 17. szám alatti ingatlan előtt Járdafelújítás (beton) 49,7 m2 

10. szám alatti ingatlan előtt Járdafelújítás (aszfalt) 38,7 m2 Wesselényi utca 

12-14. szám alatti ingatlanok 
előtt Járdafelújítás (beton) 50,4 m2 

Mészáros Lázár út 61/C. szám alatti ingatlan 
előtt Járdafelújítás (beton) 20 m2 

Szapári utca 28. szám alatti ingatlan előtt Járdafelújítás (beton) 22,7 m2 

Radnóti Miklós utca 27. szám alatti ingatlan előtt Járdafelújítás (beton) 26 m2 

Dézsmaszéki utca 19. szám alatti ingatlan előtt Járdafelújítás (beton) 13,2 m2 

Dózsa György utca 30. szám alatti ingatlan előtt Járdafelújítás (beton) 40 m2 

10. szám alatti ingatlan előtt Járdafelújítás (térkő) 21,7 m2 Széchenyi utca 

14. szám alatti ingatlan előtt Járdafelújítás (térkő) 19,6 m2 

Géza fejdelem utca Széchenyi saroktól az iskola 
felé (lokális javítások) Járdafelújítás (aszfalt) 11,5 m2 

20. szám alatti ingatlan előtt Járdafelújítás (aszfalt) 20 m2 

24. szám alatti ingatlan előtt Járdafelújítás (aszfalt) 4,5 m2 

Tabán út 

49-51. szám alatti ingatlanok 
előtt Járdafelújítás (aszfalt) 54 m2 

Barcsay Jenő utca 26/A. szám alatti ingatlan 
előtt Járdafelújítás (aszfalt) 29 m2 

4-6. szám alatti ingatlanok 
előtt Járdafelújítás (aszfalt) 40,5 m2 Czuczor Gergely utca 

2. szám alatti ingatlan előtt Járdafelújítás (aszfalt) 21 m2 

Kisfaludy utca 8. szám alatti ingatlan előtt Járdafelújítás (beton) 36 m2 
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29. szám alatti ingatlan előtt Járdafelújítás (beton) 38 m2 Zrínyi utca 

27. szám alatti ingatlan előtt Járdafelújítás (beton) 5 m2 

80-82. szám alatti ingatlanok 
előtt Járdafelújítás (beton) 28,5 m2 

92. szám alatti ingatlan előtt Járdafelújítás (beton) 32 m2 

72. szám alatti ingatlan előtt Járdafelújítás (beton) 10 m2 

Tabán út 

54-56. szám alatti ingatlanok 
előtt Járdafelújítás (beton) 19 m2 

Gódor Kálmán út Óvoda bejárata előtt Járdafelújítás (aszfalt) 10,5 m2 

Tabán út 84. szám alatti ingatlan előtt Járdafelújítás (beton) 6,7m2 
Trianon tér Hajós Alfréd utcai 

kereszteződésnél Közterület rendezése (térkő) 152,5 m2 

Gáspár András utca vége Beton folyókaelemek 
beépítése 23,5 m 

Jókai utca 50. szám alatti ingatlan előtt Járdafelújítás (beton) 33 m2 

Toldi utca Bálvány utcai saroktól Járdafelújítás (beton) 21,5 m2 

Arany János utca 88. szám alatti ingatlan előtt Járdafelújítás (beton) 25,5 m2 

21-23. szám alatti ingatlanok 
előtt Járdafelújítás (beton) 63 m2 

13-15. szám alatti ingatlanok 
előtt Járdafelújítás (beton) 48 m2 

22-26. szám alatti ingatlanok 
előtt Járdafelújítás (beton) 78 m2 

Apród utca 

17. szám alatti ingatlan előtt Járdafelújítás (beton) 27 m2 

Csokonai utca Bajcsy-Zsilinszky úti 
saroknál Járdafelújítás (beton) 46 m2 

Báthori István utca 8/A. szám alatti ingatlan előtt Járdafelújítás (beton) 9,8 m2 

Szapári utca 26. szám alatti ingatlan előtt Járdafelújítás (beton) 23,8 m2 

 
− Útfelújítások: 

 

teljes közterület Aszfaltos útburkolat javítása 2270 m2 
Kandó Kálmán utca Irinyi János utcai 

kereszteződés 
Kerékpárút nyomvonal 
javítása 500 m2 

Bátor tábor bekötőúttól a 
Sóderos tavak felé vezető 
földutas szakasz 

400 méter hosszú szakasz Földút javítása 966 m2 

Barackos utca Hegyalja úti csatlakozásától Földút javítása 525 m2 

Sóderos út 

32-es számú főút 
csatlakozásától 1,2 km 
hosszú szakasz 

Földút javítása 1500 m2 

Jókai utca 75-77. számú ingatlanok előtt Padkarendezés 40 m2 
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Rákóczi úti szervizút  Földút javítása 50 m2 

Kerékpáros nyomvonal 
padkarendezése ÚJHATVAN 

 Padkarendezés 150 m2 

Görbe utca  Földút javítása 420 m2 

Szőlőhegy út I. szakasz Peresi úti kereszteződéstől Földút javítása 450 m2 

Szőlőhegy út II. szakasz Fancsali kertsor környéke Földút javítása 330 m2 

Korona étterem – Majtényi 
utca között 

 Földút javítása 150 m2 

Vasút utca – Apród utca 
között 

 Földút javítása 150 m2 

Huszár utca – Utász utca  Földút javítása 270 m2 

Balassi Bálint út – Béla utca 
sarok környéke, „szervizút” 

 Földút javítása 320 m2 

Mikes utca vége Csollák tanyáig Földút javítása 255 m2 

Zagyvaparti utca vége  Padkanyesés 180 m2 

Balassi Bálint út 44-52. számú ingatlanok előtt Parkolók javítási munkái 600 m2 

Szőlőhegy utca  Útalap javítási munkái 700 m2 

 
− Egyéb felújítások: 

 

Legány Ödön utca 10/A. számú ingatlan előtt Útbeszakadás helyreállítási 
munkái 10 m2 

Bibó István út  
Zajvédő fal karbantartási 
munkái 200 méter hosszú 
szakaszon 

 

Grassalkovich Művelődési 
Ház előtti közterület  

1db megrongált parkolásgátló 
elem elbontása, új 
parkolásgátló elem beszerzése 
és telepítése, valamint 10 m2 
felületen a bazalt kockakő 
burkolat javítási munkáinak 
elvégzése 

 

Széchenyi utca 14. és 16. számú ingatlanok 
előtt 

2 db fekvőrendőr kivitelezési 
munkái (térkő)  

Nádasdy Tamás utca 7., 
Hegyalja út 50., Legány 
Ödön utca 12/A. és 16. 

 
Útbeszakadások helyreállítási 
munkái 

56,75 m2 

Balassi Bálint út 127-129. előtt 
Útsüllyedés helyreállítási 
munkái 

27,25 m2 

 
 

− a korábbi években megvalósult útépítési feladatok garanciális, szavatossági munkáinak, 
valamint a hídvizsgálatok, hídszemlék koordinálása. 

 
 
Forgalomszabályozások keretében: 

− a Kossuth tér 13-22. számú ingatlanok előtti szakaszán 14 db parkolóhely kijelölése, 
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− a Géza fejedelem utca István király utcai kereszteződése és a Hatvani Kodály Zoltán 
Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola bejáratáig terjedő burkolt szakaszán a 
behajtási tilalom  mindkét irányból kitáblázásra került, 

− kerékpáros útvonal kialakítása a bevásárlóközponthoz a Mészáros Lázár út és az Irinyi János 
utca között, 

− a 4930 hrsz.-ú Batthyány utcának a Honvéd utca és Barcsay Jenő utca közötti szakaszán lévő 
7,5 t össztömegű tehergépjárművekkel való közlekedést tiltó táblák alá történő „kivéve 
engedéllyel, kivéve hétfőn 8-12” feliratú kiegészítő tábla került kihelyezésre,  

− a Mészáros Lázár út és az Irinyi János utca között kerékpáros útvonal került kialakításra a 
 bevásárlóközponthoz, 

− az Akácfa utca és Berzsenyi Dániel utca találkozásánál új forgalmi rend került bevezetésre, 
− a Gódor Kálmán úton a Gódor Kálmán út 7-25. számú ingatlanok előtt, a menetirány szerinti bal 

oldalon 36 db parkolóhely kijelölése történt meg, 
− a Gódor Kálmán úton a hatvani 4568/13 – 4568/26 hrsz.-ú garázsok előtti területen „Várakozni 

tilos” jelzőtáblák kerültek kihelyezésre, 
− a Bezerédi utcában a Bezerédi utca 5. és 6. számú ingatlanok előtt a gépjárművel történő 

megállás  megtiltásra került és a Bajcsy-Zsilinszky út 4. szám alatti orvosi rendelő belső útján a 
behajtási tilalom megszüntetésre került a Bezerédi utca felől 2021. július 1-től a rendelő 
felújítási munkáinak befejezéséig, 

− a Hegyalja út 140. számú ingatlan környezetében jelzőtáblák kihelyezése történt meg a 
határozatnak megfelelően, 

− a Kastélykert utcában, valamint a Szabadság út és a Kazinczy Ferenc utca találkozásánál 
található bekötő úton, megállást tiltó X jelek felfestése történt meg a szelektív hulladékgyűjtő 
edények melletti útburkolatra, 

− a Bajcsy-Zsilinszky úton a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola és a Hatvani 
Gesztenyéskert Óvoda melletti gyalogátkelőhelyekhez figyelemfelhívó közúti jelzőlámpák 
(sárga jelzőfénnyel) kerültek felszerelésre, 

− a Kossuth tér 8. számú ingatlan mögötti 5190 hrsz.-ú Szalkai utcában lévő 3 m széles járdára 
történő behajtás megtiltása érdekében jelzőtáblák kerültek kihelyezésre, 

− a Kossuth tér déli részén a Kossuth tér 13-22. számú ingatlanok előtti útszakaszon, valamint az 
útpálya jobb oldalán lévő párhuzamos parkolóhelyek közül a Hatvany Irén utca felőli első 2 db 
parkolóhelyen hétfőn és szerdán 7-11 óra közötti, a Madách utca felőli hatodik parkolóhelyen 
hétfőtől péntekig 8-9:30 és 13:30-15 óra közötti időszakokra vonatkozóan rakodási területek 
kijelölésére került sor,  

− az Újélet utcába és a Zsilip utcába a 7,5 tonnát meghaladó össztömegű tehergépjárművek 
behajtási engedéllyel történő gépjárművek behajtására vonatkozó táblák elhelyezése,  

− a Horváth Mihály út 109/B. számú ingatlan melletti gyalogátkelőhely déli oldalán pollerek 
kihelyezése, 

− a Vasvári Pál utcában 30 km/h-ás sebességkorlátozás érvényre juttatása érdekében a Vasvári Pál 
utca Kert utcai útcsatlakozása után az „Egyirányú forgalmi út” és „Behajtani tilos” jelzőtábla 
kihelyezése történt meg, 

− a Széchenyi utcában átépített két forgalomlassító küszöb környezetében 10 km/h-ás 
sebességkorlátozó jelzőtáblák kihelyezésére került sor, 

− a Mészáros Lázár út Május 1. utca és a hatvani 759/2 hrsz.-ú út közötti szakasza zsákutcaként 
történő kitáblázására került sor, 

− a Fecske utca, a Tóth Árpád utca, a Deák Ferenc utca, a Harmónia utca és a Görög utca a 
Hegyalja úttól, továbbá a Kodály Zoltán utca és a Rózsa Ferenc utca a hatvani 3475 hrsz.-ú 
úttól, valamint a Szőlőhegy utca a 3508 hrsz.-ú ingatlantól és a Csajkovszkij utca a 3542 hrsz.-ú 
úttól zsákutcaként történő kitáblázására került sor,  

− a Hajdú utca és a Táltos utca a Jávorka utca felőli végén lévő „Személygépkocsival behajtani 
tilos” jelzőtáblák elbontásra kerültek, 
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− a Pázsit úti lakótelepen lévő 3978/37 hrsz.-ú úthoz csatlakozó parkolókhoz vezető bekötő utakra 
„Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblák kihelyezésre kerültek, 

− a Béla utca Kárpát utcai csatlakozásához „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla került 
kihelyezésre, 

− a Vas Gereben utca hatvani 2785 hrsz.-ú útszakaszának csatlakozásához „Elsőbbségadás 
kötelező” jelzőtábla kerül kihelyezésre,  

− a Hegyalja úton a 30 km/h-ás „Sebességkorlátozás” jelzőtábla hatályát feloldó 
„Sebességkorlátozás vége” jelzőtábla került kihelyezésre a Hegyalja út 134. számú ingatlan elé, 

− a Tabán út bal oldalán a Ratkó József utcai csomópont előtt az útcsatlakozástól 25 m hosszban 
megtiltásra került a gépjárművek számára a megállás,  

− a Tabán út 20. számú ingatlan melletti útcsatlakozás után 30 km/h-ás „Sebességkorlátozás” 
jelzőtábla került kihelyezésre, 

− a Tabán út 43. számú ingatlan előtt lévő jelzőtáblákat tartó oszlopról a bukkanóra figyelmeztető 
kiegészítő tábla leszerelésre került, 

− a Kossuth téren a volt Stahremberg utcai szakaszon ideiglenes forgalomtechnika került 
bevezetésre 2021. november 27. és 2022. január 30. közötti időszakban, 

− a Kölcsey Ferenc utcában a Rákóczi út felől 50 m hosszban a megállás az úttesten és a padkán 
tartalmú tiltó tábla került kihelyezésre,  

− a Kandó Kálmán utca 3. számú ingatlan mellett a padkába 4 db fényvisszaverő felületű poller  
került elhelyezésre, 

− a Kossuth tér déli részén lévő valamennyi parkoló fizető övezetbe tartozását jelző KRESZ tábla 
került kihelyezésre,  

− a Rózsa utca 20. és 22. számú ingatlanok mellett a padkába fényvisszaverő felületű pollerek 
kerültek kihelyezésre, 

− a Bercsényi út, a Tarjáni út, a 0365/5 hrsz.-ú út és a Liszt Ferenc utca által határolt területen 
lakó-pihenő övezet került kijelölésre, 

− az István király utca önkormányzati tulajdonú szakaszán a hatvani 5105/3 hrsz.-ú út területén 
forgalomcsillapító borda és jelzőtáblák kihelyezésére is sor került,  

− a Hegyalja út és a Temető út csatlakozásánál lévő vasúti kereszteződés után a Hegyalja úton 
forgalomszabályozásra került sor. 

  
Útkarbantartási munkákban való közreműködés során: 

− az önkormányzati tulajdonú utak kátyúzási, padkarendezési munkáinak a koordinálása, 
− útburkolati jelek felfestési munkáiban való közreműködés, 
− földutak javítási munkáinak a koordinálása, 
− forgalomtechnikai eszközök, közlekedési táblák és tartozékaik cseréjében, pótlásában, 

telepítésében való közreműködés, 
− Hatvan város közigazgatási területén lévő buszváró pavilonok korróziómentesítése és 

újrafestése, üvegezési munkáinak elvégzése, 
− telepített forgalomtechnikai küszöbök karbantartása, 
− utcanév táblák gyártása, elhelyezése. 

 
7. Csapadékelvezető rendszer üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása során 
Befogadói nyilatkozatok kiadásában, közműegyeztetésekben való közreműködés. 
 
A csapadékelvezető rendszer karbantartási feladatainak ellátása során az alábbi feladatok kerültek 
elvégzésre: 

− 2 db csapadékvíz-elvezető csatornafedél szintbeemelése, javítása, 
− 2 db csapadékvíz-elvezető rács szintbeemelése, javítása, 
− 2384 m hosszban a meglévő zárt csapadékelvezető rendszer tisztítása mosatással, 
− 113 db víznyelőakna tisztítása, 
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− a Hatvani Szolgáltató Kft. által végzett nyílt csapadékelvezető árkok gépi tisztítási munkáinak a 
koordinálása. 

 
8. Ingatlan-nyilvántartási, közmű-nyilvántartási ügyek keretében 
Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő csapadékvíz elvezető csatornahálózat 
szakági közmű-nyilvántartási feladatainak a koordinálása. 
 
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok telekalakítása során: 

− hatvani 2995 és a 3012/2 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítási eljárásában való közreműködés. 
 
Önkormányzati tulajdont érintő ingatlan ügyekben való részvétel: 

− az önkormányzati tulajdonú ingatlanok eladásában való közreműködés, 
− ingatlanok értékbecslési munkáinak a koordinálása és ingatlan-nyilvántartási rendezésében való 

közreműködés, 
− a hatvani 085 hrsz.-ú ingatlan telekalakításában és értékesítésének előkészítésében való 

részvétel, 
− a hatvani 0387 hrsz.-ú ingatlan megosztása következtében kialakuló 0387/3 hrsz.-ú földrészlet 

kisajátítást megelőző eljárásában való részvétel, 
− a hatvani 5331/40 hrsz.-ú ingatlanon található sport- és rendezvénycsarnok épületének és 

közlekedési létesítmények vázrajzon történő feltüntetésében való közreműködés, 
− a hatvani 11182/62 hrsz.-ú ingatlan részterületének művelés alól való kivonásában való 

közreműködés, 
− a szőlő termőhelyi kataszter módosításában való közreműködés, 
− közreműködés a belvárosi temető bővítéséhez szükséges hatvani 3722 és 3731/7 hrsz.-ú 

ingatlanok megvásárlásával kapcsolatos ügyekben. 
 
9. Önkormányzati tulajdonú bérlakások, valamint nem lakáscélú helyiségek bérletével 
kapcsolatos ügyek keretében 
Az iroda részéről önkormányzati tulajdonú bérlakások bérletével kapcsolatos ügyekben való 
közreműködés: a döntés előkészítése, az előterjesztés elkészítése, a határozat közlése. 
A tárgyévben Hatvan város polgármestere és a Szociális és Lakásügyi Bizottság 19 bérbeadásról, 2 
esetben cserelakásként történő bérbeadásról, 7 lejárt lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról és 7 
lakásbérleti szerződés megszüntetéséről döntött, valamint egy céges lakás bérleti szerződésének a 
megszűntetéséről a cég kérelmére. 
 
10. Egyéb ügyek keretében 

− rendezvényekkel kapcsolatos műszaki feladatokban való közreműködés, 
− a Kossuth téren 2021-2022. év telén működtetett mobil műjégpálya kialakításával kapcsolatos 

feladatok koordinálásában való részvétel, 
− rászoruló családok számára tűzifa beszerzésében és tűzifaosztás koordinálásában való 

közreműködés, 
− a 76-4057 számú negyedrendű földmérési főpont védőberendezésének helyreállításában való 

közreműködés, 
− a hatvani 0510/9 hrsz.-ú földrészleten telepített erdő ápolási munkáinak a koordinálása, 
− a Hatvani Ipari Parkkal kapcsolatos beszámoló elkészítésében, benyújtásában való 

közreműködés, 
− a munka-, tűz- és környezetvédelmi oktatások szervezése, lebonyolítása (baleseti, oktatási 

naplók, illetve egyéb nyilvántartások vezetése), 
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II. A Pályázati Osztály az alábbi feladatokat látta el: 
 
A Pályázati Osztály működésének célja Hatvan Város Önkormányzata, valamint a Hatvan Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Európai Uniós, valamint hazai forrású pályázatainak (a 
továbbiakban együtt: pályázatok) előkészítése, szakmai és tartalmi összeállítása, technikai és pénzügyi 
előkészítése, határidőben történő benyújtása. A támogatási kérelmekhez kapcsolódó összes 
dokumentum (pl. közbeszerzési terv, engedélyezési tervdokumentáció, üzleti terv, megvalósíthatósági 
tanulmányok, projektterv készítés, megalapozó dokumentumok stb.) készítése. 
A nyertes pályázatokhoz (projektekhez) kapcsolódó szerződések összeállítása, a szerződéskötések 
előkészítése, a szerződések pénzügyi nyilvántartásba vétele, a kiadások elszámolása, a 
projektnyilvántartások vezetése, a pénzügyi elszámolások, a szakmai beszámolók és a projektek 
lezárásával kapcsolatos előírások teljesítése, részvétel az értékelés, ellenőrzés és monitoring 
feladataiban. 
Projektfenntartási időszak alatt a kedvezményezettre vonatkozó összes kötelezettség betartása, 
betartatása és ennek dokumentálása. 
A képviselő-testület munkájának elősegítése, előterjesztések előkészítése, árajánlatok bekérése, 
értékelése, határozati javaslatok előkészítése. 
Hatvan Város Önkormányzata intézményei, a városi civil szervezetek részére pályázataikhoz 
kapcsolódó tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok előkészítése, képviselő-testület elé terjesztése. 
A kétévente elkészítésre és felülvizsgálatra kerülő Helyi Esélyegyenlőségi Program előterjesztése és a 
felettes megyei szerv részére történő megküldése. 
 
Hatvan Város Önkormányzata által 2021. évben benyújtott, megvalósuló támogatási kérelmek, 
pályázatok, projektek összefoglalása az alábbi táblázatban szerepel: 
 

Támogató Program név Pályázat tárgya Támogatás 
Összege Ft 

Önerő 
Összege Ft Állapot 

Pénzügy-
minisztérium 

TOP-2.1.2-15-
HE1-2016-00001 

Zöldülő város -, 
könyvtár- és 
térfejlesztés 
(Piacra eső 
támogatás 

átcsoportosításra 
került pályázaton 
belül a zöldfelület 

kivitelezésre)  

1 584 840 229 337 023 969 

Minden projekt 
elem elkészült egy 
kivételével (Ady 
Endre Könyvtár, 

ZIFFA, 
Akcióterületi terv, 

Rendezvények, 
jelenleg a 

zöldfelület és 
közterület 
kivitelezési 

munkálatok vannak 
folyamatban) 

 
Pénzügy-

minisztérium 

TOP-7.1.1-16-H-
ERFA-2019-

00174 
"Hass Alkoss 
Cselekedj!" - 

Felújított 
közösségi terek a 

hatvaniaknak 

DALI teljeskörű 
felújítása, 

eszközbeszer-
zésekkel, 

berendezésekkel 
(bútorok, IT 
eszközök) 

 
174 267 640  

 
61 695 355 

Támogatást nyert, 
elkészült. 

Belügy-
minisztérium 

Önkormányzati 
feladatellátást 

szolgáló 
fejlesztések 
támogatása 

Balassi B. úti 
járda felújítás 

20 902 215 23 294 793 
Támogatást nyert, 

elkészült. 
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Pénzügy-
minisztérium 

TOP-4.1.1-16-
HE1-2019-00003 

Újhatvani orvosi 
rendelők 

felújítása, eszköz-
beszerzések, 
berendezések 

45 116 854 88 251 786 
Támogatást nyert, 

elkészült. 

Pénzügy-
minisztérium 

TOP-16-H-
ERFA-2021-

00852 

9 db 3x2m faház 
beszerzése 

rendezvényekre, 
városi 

tevékenységekre 

4 995 000 2 076 334 
Támogatást nyert, 

elkészült. 

Miniszter-
elnöki 

Kabinetiroda 
Aktív 

Magyarorszá
gért Felelős 
Miniszteri 

biztos 

AOFK-1.1.1.-21-
2021-00012 

1017 m 
hosszúságú 
futópálya a 

Zagyvaligetben 

35 810 678 35 810 678 

Kivitelezési 
közbeszerzési 

eljárás folyamatban 
van. 

Miniszter-
elnökség 

RRF-1.1.2-21-
2022-00055 

24 férőhelyes új 
bölcsőde építése, 

eszközökkel  
347 018 613 0 

Támogatói 
szerződés 
megkötése 
2022.05.10. 

Innovációs 
és 

Technológiai 
Minisztériu

m 

2021. évi Európai 
Mobilitási Hét 
rendezvényei 

Autómentes Nap 
rendezvényei 

1 500 000 0 
Nem nyert 
támogatást. 

Agrár-
minisztérium 

2021. évi 
Zártkerti 
Program 

Szőlőhegyi 
villamoshálózat 

kiépítése, 
fejlesztése 

22 421 850  0 
Nem nyert 
támogatást. 

Bethlen 
Gábor 

Közalapít-
vány 

„Testvértele-
pülési Programok 

és együtt-
működések 
támogatása” 

Testvértelepülési 
programok 1956-
os ünnepséggel 
kapcsolatosan 

2 000 000 0 Támogatást nyert. 

EMMI 

„Közm űvelődési 
érdekeltség-

növelő 
támogatás” 

Grassalkovich 
Művelődési ház 
részére 123 db 

faszék beszerzése 

260 000 600 000 
Támogatást nyert, 

megvalósítás 
folyamatban van. 

 
Hatvan Város Önkormányzata 2007-2015. évben és a 2014-2020. költségvetési ciklusban szereplő 
Európai Uniós és hazai forrásból megnyert támogatásainak, projektjeinek utógondozása, fenntartási 
időszak alatt álló kötelezettségek betartása, figyelemmel kísérése, ellenőrzéseinek lebonyolítása 
(EMIR, EBR42, ÖNEGM, illetve EPTK internet alapú elektronikus felületen). 
Ezen tevékenységek magukba foglalják a projekt zárását követő monitoring tevékenységet, melynek 
keretében – többek között – a vállalt indikátorok teljesülésére vonatkozó kötelezettségek 
előrehaladását, betartatását, minden évben mind a 42 projekt esetében Projekt Fenntartási Jelentés 
(PFJ) beküldését. Az 5 éves fenntartási időszak leteltével beküldésre kerül a Záró Projekt Beszámoló, 
ezt követően ismét záró helyszíni ellenőrzés következik, majd amennyiben minden kötelezettségét 
teljesítette az önkormányzat, akkor zárulhat le a projekt. 
2021. évben a Pályázati Osztályon – tekintettel a pandémia okozta helyzetre – 1 db éves helyszíni 
monitoring ellenőrzés történt a minisztérium(ok) (Irányító Hatóságok) és a közreműködő szervezet(ek) 
(Magyar Államkincstár) részéről.  
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A Pályázati Osztály foglalkozik 2018. év óta a Hatvani Multifunkciós Sport- és Rendezvénycsarnok 
beruházás támogatói okiratainak megkötésével, szerződéses kötelezettségek teljesítésével, 
adatszolgáltatással, pénzügyi és szakmai beszámolók elkészítésével. 
A Belügyminisztérium, mint Támogató a Hatvani sport- és rendezvénycsarnok beruházás 
megvalósítása érdekében szükséges források biztosításáról szóló 1299/2018. (VII.4.) Korm. határozat 
alapján 1.000.000.000.-Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított a BMÖGF/548-3/2018. sz. 
támogatói okiratban, melynek kedvezményezettje Hatvan Város Önkormányzata, az építtető a Hatvani 
Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület. Hatvan Város Önkormányzata pénzügyi és szakmai 
beszámolóját 2021. június hónapban benyújtotta a Támogató felé, ami elfogadásra került.  
A projekt további forrása a 157/2018. (XI.13.) Korm. rendelet, a PM/6284/2019. és NMÖGF/497-
5/2019. sz. előirányzat alapján további 1.068.500.000.-Ft támogatás, melynek kedvezményezettje 
Hatvan Város Önkormányzata. A támogatás két részletben került folyósításra egyenlő részletben, 
534.250.000.- Ft összegben. A támogatói okiratban foglaltaknak megfelelően az első részlettel a 
sikeres pénzügyi és szakmai részbeszámoló benyújtását követően Hatvan Város Önkormányzata 2020. 
évben elszámolt.  
A projekt további harmadik forrása az építtető, a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület 
2015/2016-os támogatási időszakra jóváhagyott 3240/2015/MKSZ nyilvántartási számú 
sportfejlesztési programjában meghatározott támogatás, melyet az egyesület a tárgyi eszköz beruházás, 
felújítás (utófinanszírozott ingatlan) támogatási soron 845.947.408.- Ft közvetlen támogatási összeg 
címen fordított a multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok megvalósítására. 
 
Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos tevékenységek: 
 
2021. évi Közbeszerzési Szabályzat elkészítése, folyamatos nyomon követése, aktualizálása.  
 

 
Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi Közbeszerzési Terve  

 
 

Ssz. A közbeszerzési 
eljárás tárgya 

A 
közbeszer-

zésre 
irányadó 

eljárásrend 

A tervezett 
eljárás 
fajtája 

A beszerzés 
becsült értéke 

(nettó) 

A 
közbeszer-

zés 
tervezett 
mennyi-

sége 

Az eljárás 
megindításá-
nak tervezett 

dátuma 

A szerződés 
teljesítésé-
nek várható 

dátuma 

1. 

Bajcsy-Zsilinszky út 
4/A. sz. alatti felnőtt 
háziorvosi rendelők 

felújítása 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 115. § 
szerinti 
eljárás 

98.843.328.-Ft 1 db 2021. 
 január 31-ig 

2021. 
december 

31-ig 

2. 

Zöldfelület 
kialakítása tárgyú 

kivitelezési munkák 
megrendelése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Meghívá-
sos eljárás 

561.856.217.-
Ft 

1 db 
2021. 

 május 31-ig 
2022. 

 június 30-ig 

3. 
Gáz energia 
beszerzése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Nyílt 
eljárás 

3.699.323.-Ft 1 db 
2021. 

 július 31-ig 

2022. 
szeptember 

30-ig 

4. 
Seprűgép 
beszerzése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Nyílt 
eljárás 

25.280.369.-Ft 1 db 
2021. 

augusztus 31-
ig 

2021. 
december 

31-ig 
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5. 

Zöldfelület 
kialakítása tárgyú 

kivitelezési munkák 
megrendelése (új 

eljárás) 

Nemzeti 
eljárásrend 

Nyílt 
eljárás 

561.856.217.-
Ft 

1 db 
2021. 

 október 15-ig 

2022. 
augusztus 

31-ig 

6. 
Villamos energia 

beszerzése 
Nemzeti 

eljárásrend 
Nyílt 

eljárás 
18.120.280.-Ft 1 db 

2021. 
 október 15-ig 

2022. 
december 

31-ig 

7. 

Tisztítószerek, 
irodaszer-papíráru 

és utántöltő 
anyagok beszerzése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Nyílt 
eljárás 16.708.551.-Ft 1 db 2021. 

 október 15-ig 

2022. 
december 

31-ig 

 
 
Az önkormányzat 2021-ben az alábbi közbeszerzési eljárásokat folytatta le: 
 

Ssz. A közbeszerzési 
eljárás tárgya 

A 
közbeszerz

ésre 
irányadó 

eljárásrend 

Az eljárás 
fajtája 

Az eljárás 
megindításának 

dátuma 

A szerződés 
teljesítésének várható 

dátuma 

1. 

Bajcsy-Zsilinszky út 
4/A. sz. alatti felnőtt 
háziorvosi rendelők 

felújítása 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 115. § 
szerinti 
eljárás 

2021. január 29. 2022. március 4. 

2. Seprűgép beszerzése 
Nemzeti 

eljárásrend 
Nyílt 

eljárás 
2021. június 3. 2022. január 14. 

3. 
Gáz energia 
beszerzése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Nyílt 
eljárás 

2021. július 21. 2022. szeptember 30. 

4. 

Zöldfelület 
kialakítása tárgyú 

kivitelezési munkák 
megrendelése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Nyílt 
eljárás 

2021. október 25. 2022. november 26. 

5. 
Villamos energia 

beszerzése 
Nemzeti 

eljárásrend 
Nyílt 

eljárás 
2021. november 5. 2022. december 31. 

 
 
Közbeszerzési tevékenységgel kapcsolatos közreműködés: 

− az önkormányzati intézmények részére megkeresés esetén segítségnyújtás a közbeszerzésekhez 
kapcsolódó ügyekben, 

−  a Hatvani Szolgáltató Kft. részére közbeszerzésekkel kapcsolatos ügyintézés, szakmai 
tanácsadás, szakmai segítségnyújtás (pl. Közbeszerzési Szabályzat elkészítése/aktualizálása; 
közbeszerzési kötelezettség vizsgálata; és kiírás előkészítése, lefolytatása, szerződéskötés, éves 
statisztikai összegezés elkészítése), 
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−  más önkormányzati tulajdonú cégek részére is közbeszerzési jellegű szakmai tanácsadás, 
szakmai segítségnyújtás (pl. Közbeszerzési Szabályzat elkészítése/aktualizálása; közbeszerzési 
lebonyolítói megbízási szerződések véleményezése és korrigálása; közbeszerzési kötelezettség 
vizsgálata; éves statisztikai összegezés elkészítése). 

 
 
Hatvan, 2022. május 16. 
 
 
 dr. Kovács Éva 
 jegyző 


