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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
1/2014. (I. 15.) önkormányzati rendelete 

a közterületek használatáról, valamint a parkolóhel yek létesítésér ől és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § 
(1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 
30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 20/B. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) A parkolási bérlet és parkolási igazolás iránti kérelem nyomtatványokat a 13-16 melléklet tartalmazza 
amelyeket kitöltést követően az üzemeltető részére kell átadni.”  

 
2. § (1) A R. az 1. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki. 
(2) A R.  a 2. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki. 
(3) A R. a 3. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki. 
(4) A R. a 4. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki. 
 
3. § A rendelet 2. melléklete az 5. melléklet szerint módosul. 
 
4. § Ez a rendelet 2014. január 16-án lép hatályba és 2014. január 17-én hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2014. január 14. 
 
 dr. Szikszai Márta Szabó Zsolt 
 jegyző polgármester 
 
 

1. melléklet az 1/2014. (I. 15.) önkormányzati rendelethez 
„13. melléklet a 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelethez 

 
KÉRELEM 

Természetes személyek részére 
parkolási bérlet igénylésére  

 
1. Kérem Hatvan Város Önkormányzatát, hogy a parkolási bérletet a tulajdonomban lévő/általam üzemben tartott 
alábbi gépjárműre szíveskedjen kiállítani.   
 
Név: …........................................................................................................................................ 
Lakóhely: ................................................................................................................................. 
Telefonszám: .............................................(mobil)...................................................(vezetékes) 
Forgalmi rendszám:   …......................................................... 
Forgalmi engedély száma:  …......................................................... 
 
2. A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III.30.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklete alapján az alábbi bérletet kérem: 

� éves bérlet: 50.000,- Ft, mely az ÁFA-t tartalmazza   

� féléves bérlet: 25.000,- Ft, mely az ÁFA-t tartalmazza 

� negyedéves bérlet: 15.000,- Ft, mely az ÁFA-t tartalmazza. 

 
Kiadott bérlet sorszáma:…………………………………………………. 
 
3. Hozzájárulok ahhoz, hogy az adatkezelő fent megadott adataimat a közterületek használatáról, valamint a 
parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendeletben meghatározott 
bérlet kiadása érdekében kezelje.  
 
Hatvan, 20... …................................... 
 
       …........................................................ 
        kérelmező aláírása” 



2. melléklet az 1/2014. (I. 15.) önkormányzati rendelethez 
„14. melléklet a 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelethez 

 
KÉRELEM 

Természetes személyek részére 
parkolási igazolás kiállítására  

 
1. Kérem Hatvan Város Önkormányzatát, hogy a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről 
és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján kiadható 
parkolási igazolást a tulajdonomban lévő/általam üzemben tartott/munkáltatótól kizárólagos használatba kapott 
alábbi gépjárműre szíveskedjen kiállítani.   
 
Név: …........................................................................................................................................ 
Lakóhely: ................................................................................................................................... 
Telefonszám: .............................................(mobil)...................................................(vezetékes) 
Forgalmi rendszám:           ….......................................................... 
Forgalmi engedély száma: …......................................................... 
 
Kiadott igazolás sorszáma:…………………………………………………. 
 
2. Kijelölt fizető parkolók, ahová az igazolás kiállítását kéri*: 
 
 Szent Mihály úti parkolóhely az Ady Endre utcáig, 
  
 Kossuth téri korzón található parkolóhely, 
 
 Erzsébet téri parkolóhely Dózsa György téri parkolóhely, 
 

Kossuth téri parkolóhelyek (Kossuth téri parókia előtti parkolóhely, a parókia mögötti közúti szakasz az úttal 
párhuzamosan kijelölt parkolóhelyen, valamint ezen útszakasz és a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
előtti útszakaszt összekötő részeken kijelölt parkolóhelyeken), 

  
 Mártírok úti parkolóhely a Hatvanas utca kereszteződéséig, 
   
 Rákóczi út páros oldalán a Bajcsy-Zs. út és a Bezerédi u. között lévő parkolóhely 
 
      Iskola utca mindkét oldalán található parkolóhelyek 
*megfelelő rész bejelölendő 
 
3. Hozzájárulok ahhoz, hogy az adatkezelő fent megadott adataimat a közterületek használatáról, valamint a 
parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendeletben meghatározott 
igazolás kiadása érdekében kezelje.  
 
Hatvan, 20... …...................................  
                                                                                             …........................................................ 
        kérelmező aláírása” 

 
 

3. melléklet az 1/2014. (I. 15.) önkormányzati rendelethez 
„15. melléklet a 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelethez 

 
KÉRELEM 

Jogi személyek/jogi személyiség nélküli jogalanyok,  egyéni vállalkozó, egyéni cégek  
részére parkolási bérlet igénylésére  

 
1. Kérem Hatvan Város Önkormányzatát, hogy a parkolási bérletet a cég tulajdonában lévő/ üzemeltetésében lévő 
gépjárműre szíveskedjen kiállítani. 
 
Jogi személy/jogi személyiség nélküli jogalany/egyéni vállalkozó/egyéni cég (továbbiakban együtt: cég) neve: 
……………….....................................…..................................................................................... 
Székhelye: ................................................................................................................................. 
Telephelye: ................................................................................................................................ 
Adószáma: ................................................................................................................................. 
Képviselője neve: ……………..................................................................................................... 
Telefonszáma: ...........................................(mobil)...................................................(vezetékes) 
Forgalmi rendszám:   …......................................................... 



Forgalmi engedély száma:  …......................................................... 
 
2. A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) 
rendelet 2. melléklete alapján az alábbi bérletet kérem: 
 
– éves bérlet:    50.000,- Ft, mely az ÁFA-t tartalmazza  
 
– féléves bérlet:    25.000,- Ft, mely az ÁFA-t tartalmazza 
 
– negyedéves bérlet:   15.000,- Ft, mely az ÁFA-t tartalmazza. 
 
Kiadott bérlet sorszáma:…………………………………………………. 
 
3. Hozzájárulok ahhoz, hogy az adatkezelő fent megadott adataimat a közterületek használatáról, valamint a 
parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendeletben meghatározott 
bérlet kiadása érdekében kezelje.  
 
Hatvan, 20... …................................... 
 
       …........................................................ 
        kérelmező aláírása” 
 
 

4. melléklet az 1/2014. (I. 15.) önkormányzati rendelethez 
„16. melléklet a 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelethez 

 
KÉRELEM  

Jogi személyek/jogi személyiség nélküli jogalanyok,  egyéni vállalkozó, egyéni cégek 
 részére parkolási igazolás igénylésére  

 
1. Kérem Hatvan Város Önkormányzatát, hogy a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről 
és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés c) pontja alapján kiadható 
parkolási igazolást a cég tulajdonában lévő/ üzemeltetésében lévő gépjárműre szíveskedjen kiállítani. 
 
Jogi személy/jogi személyiség nélküli jogalany/egyé ni vállalkozó/egyéni cég (továbbiakban együtt: cég)  
neve: 
………………………………………..…….................................................................................... 
Székhelye: ................................................................................................................................. 
Telephelye: ................................................................................................................................ 
Adószáma: ................................................................................................................................. 
Képviselője neve: ……………..................................................................................................... 
Telefonszáma: ...........................................(mobil)...................................................(vezetékes) 
Forgalmi rendszám:           …......................................................... 
Forgalmi engedély száma: …......................................................... 
Kiadott igazolás sorszáma:…………………………………………………. 
 
2. Kijelölt fizető parkolók, ahová az igazolás kiállítását kéri*: 
 
 Szent Mihály úti parkolóhely az Ady Endre utcáig, 
  
 Kossuth téri korzón található parkolóhely, 
 
 Erzsébet téri parkolóhely Dózsa György téri parkolóhely, 
 

Kossuth téri parkolóhelyek (Kossuth téri parókia előtti parkolóhely, a parókia mögötti közúti szakasz az úttal 
párhuzamosan kijelölt parkolóhelyen, valamint ezen útszakasz és a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
előtti útszakaszt összekötő részeken kijelölt parkolóhelyeken), 

  
 Mártírok úti parkolóhely a Hatvanas utca kereszteződéséig, 
   
 Rákóczi út páros oldalán a Bajcsy-Zs. út és a Bezerédi u. között lévő parkolóhely 
 
      Iskola utca mindkét oldalán található parkolóhelyek 
*megfelelő rész bejelölendő 
 



3. Hozzájárulok ahhoz, hogy az adatkezelő fent megadott adataimat a közterületek használatáról, valamint a 
parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendeletben meghatározott 
igazolás kiadása érdekében kezelje. 
Hatvan, 20... …................................... 
 
           …........................................................  
               kérelmező aláírása” 
 
 

5. melléklet az 1/2014. (I. 15.) önkormányzati rendelethez 
 
1. A R. 2. mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„2.) Fizetendő várakozási díj mértéke: 
� egy óra időtartamra: 140,- Ft, mely az ÁFA-t tartalmazza 
� éves bérlet: 50.000,- Ft, mely az ÁFA-t tartalmazza 
� féléves bérlet: 25.000,- Ft, mely az ÁFA-t tartalmazza 
� negyedéves bérlet: 15.000,- Ft, mely az ÁFA-t tartalmazza.” 
 
 
 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2014. JANUÁR 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  
 

Határozat száma :  26/2014. (I. 14.)  sz.  képv. tes t. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. január 14-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők 
szerint állapította meg: 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés adósságkonszolidáció igénybevételéről 
2. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 

15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjeszt ő, előadó az 1-2. napirendi pontig:  Szabó Zsolt polgármester” 

 
Határozat száma :  27/2014. (I. 14.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 4/2014. (I. 9.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. január 15. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
Határozat száma :  28/2014. (I. 14.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 

2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-aiban foglaltakra 
figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya 
Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. 

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy az önkormányzat 2013. december 5-én nem 

rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez 
kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált.  

 
3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy 

átvállalással érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel 
megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett adósságból 
átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által 
megjelölt fizetési számlára. 

 
4. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 

évi IV. törvény 332. §-a alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő, az 
adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról. 

 
5. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza 

Hatvan város polgármesterét, hogy: 
 
a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket; 
b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai 

szerinti átvállalás érdekében átalakítsa; 
c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat megkösse. 

 
6. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja Hatvan város polgármesterét, hogy az 

adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a képviselő-
testületet.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. február 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  SZABÓ ZSOLT polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


