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HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK  
 
 
 

1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelete  
Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésér ől 

 
 

2/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelete 
a Hatvan város 2016. évi költségvetésér ől szóló 3/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
 

3/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat vagyongazdálkodásról szóló 11/2012.  (II. 23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
 

4/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelete 
az épített környezet értékeinek helyi védelmér ől szóló 49/2004. (X. 29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
 

5/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelete 
a közterületek használatáról, valamint a parkolóhel yek létesítésér ől és használatáról szóló 

15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítá sáról 
 
 

6/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelete 
a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterül etek használatáról szóló 17/2016. (VII. 1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelete  

Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésér ől 
 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. § A rendelet hatálya Hatvan Város Önkormányzatán (a továbbiakban: önkormányzat) és költségvetési 
szervein kívül az önkormányzat illetékességi területén lakó, székhellyel rendelkező, illetőleg vele jog- és 
kötelezettségi viszonyba kerülő magán- és jogi személyekre terjed ki. 
 

2. § (1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az 
önkormányzat 2017. évi költségvetésének  

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett 
bevételi főösszegét 4.145.968 e Ft-ban 

b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 5.060.391 e Ft-ban 
állapítja meg. 
(2) A 2017. évi működési költségvetés hiányt nem tartalmaz. 
(3) A 2017. évi felhalmozási költségvetés hiánya 914.423 e Ft. A hiány finanszírozását pénzfogalom nélküli 

bevételekből (pénzmaradványból:914.423 e Ft) biztosítja az önkormányzat.  
 

3. § (1) A 2017. évi költségvetés mérlegét – bevételi forrásonként és főbb kiadásonként – az 1. melléklet 
tartalmazza, működési és felhalmozási mérlegét pedig a 2. melléklet szemlélteti. 

(2) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeget - bevételi forrásonként - a 
következők szerint állapítja meg: 

a) Intézményi működési bevételek 359.670 e Ft 
b) Helyi adók 2.774.928 e Ft 
c) Átengedett központi adók 73.000 e Ft 
d) Bírságok, pótlékok 5.000 e Ft 
e) Önkormányzat költségvetési támogatása 698.952 e Ft 
f) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 162.109 e Ft 
g) Támogatásértékű bevételek  
(államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) 66.070 e Ft 
h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel 4.000 e Ft 
i) Támogatási kölcsönök visszatérítése 2.239 e Ft 
j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 
ja) önkormányzati pénzmaradvány  541.220 e Ft 
jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány 24.600 e Ft 
jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa 143.099 e Ft 
jd) Vízi-közmű érdekeltségi bevétel számla  maradványa 205.504 e Ft 
(3) A bevételi főösszeg fejezetek, címek, alcímek és kiemelt előirányzatok szerinti megosztását a 3. melléklet 

tartalmazza. 
(4) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegét a következők szerint állapítja 

meg: 
a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai 
aa) önállóan működő intézmények 1.652.513 e Ft 
ab) Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai 726.452 e Ft 
ac) önkormányzati működési kiadások 1.550.756 e Ft 
b) Felhalmozási kiadások:  
ba) önkormányzati beruházások 

beruházás 314.769 e Ft 
felújítás 67.764 e Ft 
felhalmozásra átadott 11.415 e Ft 
kölcsönök 369.472 e Ft 

bb) intézményi felhalmozási kiadások: 
beruházások 14.477 e Ft 
felhalmozásra átadott pénzeszköz 2.050 e Ft 

c) Tartalék  
ca) működési céltartalék: tankönyvtámogatás 8.000 e Ft 
cb) elkülönített tartalék az adósságszolgálat biztosítására 1.000 e Ft 
cc) általános tartalék 20.000 e Ft 
cd) víziközmű érdekeltségi bevételekből (kötött) 205.504 e Ft 
ce) elkülönített számlán lévő tartalék 



Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 57.103 e Ft 
(5) A létszámkeret: 
- a költségvetési szervekre:  366,75 fő 
- közfoglalkoztatottakra: 100 fő 
(6) A kiadási főösszeg fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti megosztását a 4. melléklet 

tartalmazza. 
(7) Felújítási és fejlesztési előirányzatok feladatonkénti felsorolását az 5. melléklet tartalmazza. 
(8) A Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények létszámadatait a 6. melléklet tartalmazza. 
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek a 7., 8., és 9. melléklet szerint kerülnek 

jóváhagyásra. 
(10) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami 

(államigazgatási) feladatok bontásban a 10. melléklet szemlélteti. 
(11) A költségvetési évet követő három év várható előirányzatait a 11. melléklet szemlélteti. 

 
4. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, valamint az önkormányzati 

költségvetési szervek vezetőit a 2017. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott 
kiadások teljesítésére. 

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a közép és hosszú lejáratú értékpapír kibocsátást, 
vásárlást, a hitelek, kölcsönök felvételét, az értékpapírok értékesítését kizárólag a képviselő-testület rendelheti el. 
Az éven belüli forgatási célú értékpapír vásárlást, a hiteltörlesztést, a szabad pénzeszközök törvényben 
szabályozott betétként történő elhelyezését és visszavonását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe 
utalja, melynek határidőben történő végrehajtásáról a Gazdálkodási Iroda gondoskodik. 

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az 
adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az adott évi saját bevétel 50 
%-át. Saját bevétel: helyi adók, osztalékok, koncessziós díjak, tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyonértékű 
jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel, részvények, részesedések értékesítése, vállalat 
értékesítéséből, privatizációból származó bevétel, kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 
 

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési 
szervek költségvetését – rendeletmódosítással – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja. 

(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a döntése szerinti időpontokban, de 
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a 
költségvetési rendeletét. 

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén negyedévente módosítandó a 
költségvetési rendelet, kivéve az I. negyedévet. 

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a rendelet 
módosításával. 
 

6. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv vezetője 
előirányzat-módosítási hatáskörében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételével a kiadási és 
bevételi előirányzatát megemelheti. Saját hatáskörű módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet 30 
napon belül tájékoztatja. 

(2) Saját hatáskörű előirányzat módosítás támogatási többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem a 
következő években nem járhat. A többletbevétel felhalmozási célú felhasználásáról – a felhasználást megelőzően 
– Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságát cél, 
indok megjelöléssel írásban tájékoztatni kell. 

(3) Az előző évi pénzmaradvány a felügyeleti szerv felülvizsgálatát követően előirányzat-módosítás után 
használható fel. 

(4) Az (1)-(3) bekezdéseken kívüli előirányzat-módosítás (létszám, bér, TB, dologi) csak a képviselő-testület 
rendelete alapján történhet. 

(5) A költségvetés végrehajtása során az intézmény az alapító okiratában meghatározott feladatát látja el. 
Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról munkafolyamatai megszervezéséről oly módon 
gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő költségvetési szerv költségvetésében részére 
megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. 
A költségvetési szerv vezetője az évközi létszámmozgásokat a költségvetésben jóváhagyott személyi juttatási 
kereten belül kezelheti. Az illetménytöbblettel járó létszámcseréket egyeztetni köteles a Gazdálkodási Irodával. 
(6) Amennyiben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (1) bekezdése alapján az 

önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának 
mértéke a 2 egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 40 millió 
forintot és a tartozását nem tudja 30 napon belül 1 hónap alá szorítani, úgy az önkormányzat a költségvetési 
szervhez önkormányzati biztost bíz meg. 

(7) Az önkormányzati biztos kijelölésével egyidejűleg a polgármester köteles vizsgálatot elrendelni a 
költségvetési szerv vezetője és gazdasági vezetője személyi felelősségének megállapítására a tartozásállomány 
létrejöttével összefüggésben. 

(8) A költségvetési szervnek a 28 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási 
kötelezettsége van az önkormányzat felé. 



(9) A képviselő-testület felhatalmazza a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a költségvetési 
szervek elemi beszámolóinak rendjét  és tartalmát meghatározza, felülvizsgálja. 

(10) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-a alapján Hatvan Város Önkormányzata háromévenkénti 
leltározás elvégzését rendeli el az önkormányzatnál és intézményeinél, mivel az eszközökről és az azok 
állományában történő változásokról folyamatos részletező nyilvántartás készül mennyiségben és értékben. A 
három évenkénti leltározás nem alkalmazható átszervezés, illetve jogutód nélküli végleges megszűnés esetén. A 
soron következő leltározást 2019. év végén kell elvégezni, mivel az önkormányzatnál 2016. december 30-án 
mennyiségi leltárfelvétel készült. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott 
eszközökről az üzemeltetést, kezelést végző szerv által a december 31-i fordulónapra vonatkozó évenkénti 
leltározással elkészített, hitelesített és a megállapodásban meghatározott időpontig megküldött leltárt kell 
összeállítani. 

(11) Hatvan Város Önkormányzata részéről a költségvetési szervek esetében a házipénztárból az alábbi 
készpénzben történő kiadások teljesíthetőek: 

a) kiküldetési költségek, 
b) beszerzések, 
c) reprezentáció, 
d) munkába járás költsége, 
e) segélyek, 
f) előlegek, 
g) ellátmányok, 
h) fizetési előleg, 
i) megbízási díjak, 
j) közfoglalkoztatottak munkabére, 
k) postaköltség, 
l) szolgáltatások, 
m) rendezvényszervezésre kiadások. 
A fenti jogcímeken kívül - kivételesen indokolt esetben -, a jegyző adhat írásban engedélyt, készpénz 
elszámolásra történő kiadására. 

 
7. § A polgármester átruházott hatáskörében az alábbi döntéseket hozhatja: 
a) Átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között évi 20 millió Ft összeghatárig. 
b) Rendelkezik az általános és céltartalék felhasználásával évi 5 millió Ft összeghatárig. 

 
8. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése belső kontrollrendszer keretében valósul meg, 

melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetén a jegyző, az 
intézmények esetében az intézményvezető felelős. 
 

9. § Ez a rendelet 2017. február 25-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni. 
 
Hatvan, 2017. február 17. 
 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
(Az 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
2/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelete 

a Hatvan város 2016. évi költségvetésér ől szóló 3/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet mó dosításáról 
 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:  
 

1. § A Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § (1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésének  

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett 
bevételi főösszegét 4.608.796 e Ft-ban 

b) kiadási főösszegét 6.208.498 e Ft-ban 
állapítja meg. 



(2) A 2016. évi működési költségvetés egyenlege -27.404 e Ft.  Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli 
bevételekből (pénzmaradványból: 27.404 e Ft) biztosítja az önkormányzat. 

(3) A 2016. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -1.500.298 e Ft. Ennek finanszírozását egyrészt 
pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 1.130.826 e Ft), másrészt hitelfelvétellel (369.472 e Ft) 
biztosítja az önkormányzat. 
 

2. § (1) A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeget - bevételi forrásonként - a 

következők szerint állapítja meg: 
a) Intézményi működési bevételek 528.578 e Ft 
b) Helyi adók 2.850.251 e Ft 
c) Átengedett központi adók 77.000 e Ft 
d) Bírságok, pótlékok 5.000 e Ft 
e) Önkormányzat költségvetési támogatása 756.695 e Ft 
f) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 195.065 e Ft 
g) Támogatásértékű bevételek  
(államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) 219.187 e Ft 
h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel 15.754 e Ft 
i) Támogatási kölcsönök visszatérítése 33.266 e Ft 
j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 
ja) önkormányzati pénzmaradvány 833.017 e Ft 
jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány  12.107 e Ft 
jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa 83.437 e Ft 
jd) Vízi-közmű számla (érdekeltségi bevétel) 202.265 e Ft 
je) intézményi pénzmaradvány 27.404 e Ft 
k) Fejlesztési hitel 369.472 e Ft 
Önkormányzati bevétel összesen: 6.208.498 e Ft”  

 
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevétel előirányzat változásokat az 1. és 2. melléklet tartalmazza, működési és 

felhalmozási mérlegét pedig az 1/a. melléklet szemlélteti. 
 
3. § (1) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegét a következők szerint állapítja 

meg: 
a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai 
aa) önállóan működő intézmények 1.980.552 e Ft 
ab) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai 612.900 e Ft 
ac) önkormányzati működési kiadások 1.573.533 e Ft 
b) Felhalmozási kiadások: 
ba) önkormányzati beruházások 

beruházás 372.908 e Ft 
felújítás 447.043 e Ft 
felhalmozásra átadott 859.032 e Ft 

bb) intézményi felhalmozási kiadások: 
beruházások 85.783 e Ft 
felújítások 21.962 e Ft 
felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök 2.050 e Ft 

c) Tartalék  
ca) KEOP Szennyvízberuházás céltartalék 202.265 e Ft 
cb) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 20.439 e Ft 
cc) Általános tartalék 31 e Ft 
d) Hiteltörlesztés 30.000 e Ft 
Önkormányzati kiadás összesen: 6.208.498 e Ft”  

 
(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási előirányzat változásokat a 3., 4., és 5. melléklet tartalmazza. 
 
4. § Ez a rendelet 2017. február 19-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. december 31.-től kell alkalmazni. 

 
Hatvan, 2017. február 17. 
 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
(A 2/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 



Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
3/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat vagyongazdálkodásról szóló 11/2012.  (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
R)  15/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A Hatvani Tankerületi Központ vagyonkezelésébe adott köznevelési intézményeknek az 5. melléklet 
szerinti ingatlanrészei, valamint az önkormányzati fenntartású óvodák vonatkozásában a 15. § rendelkezései nem 
alkalmazhatóak.  

(2) A Hatvani Tankerületi Központ vagyonkezelésébe adott köznevelési intézményeknek a    vagyonkezelés 
tárgyát nem képező ingatlanrészei esetén az 5. melléklet tartalmazza a bérbe adható helyiségeket és a bérleti díj 
mértékét. Az önkormányzati fenntartású óvodák esetén a 6. melléklet tartalmazza a helyiségeket és a bérleti díj 
mértékét. Az 5. és 6. mellékletben nem szereplő ingatlanok hasznosításáról és az ezzel kapcsolatos szerződés 
tartalmáról a 15. §-ban foglaltak figyelembe vételével a polgármester dönt. A szerződések megkötésére a 
polgármester jogosult.” 

 
2. § A R. 15/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„15/B. § (1)  Az 1/A. melléklet Önkormányzati költségvetési szervek használatában lévő ingatlanvagyon alcím 

alatti 14-16., és 20-21. sorszámú, valamint a Kossuth tér 24. sz. alatti ingatlanok helyiségeit az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvényben meghatározott azon szervezetek vehetik bérbe a (2) bekezdés szerint, melyek 

a) a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény hatálya alatt is állnak, vagy 
b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó választáson jelölő szervezetként kívánnak indulni. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezetek, valamint a választásokon független jelöltként induló 

személyek részére az (1) bekezdés szerinti helyiségeket a választások kitűzésétől a választásokig jelölő 
szervezetenként, illetve független jelölt esetében jelöltenként összesen 3 alkalommal lehet térítésmentesen 
használatba adni, melyről az intézmény vezetője a használatba adási megállapodás megkötését megelőzően a 
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodáját írásban értesíteni köteles. 

 
3. § (1) A R. 1/A. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(1) A R. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(2) A R. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
 
4. § Ez a rendelet 2017. február 20-án lép hatályba és 2017. február 21-én hatályát veszti. 
 

Hatvan, 2017. február 17. 
 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 

(A 3/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
4/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelete 

az épített környezet értékeinek helyi védelmér ől szóló 49/2004. (X. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
 

1. § Az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 49/2004. (X. 29.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 
 



2. § Ez a rendelet 2017. február 20-án lép hatályba, és 2017. február 21-én hatályát veszti. 
 
Hatvan, 2017. február 17. 
 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 

1. melléklet a 4/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelethez 
„1. melléklet a 49/2004. (X. 29.) önkormányzati rendelethez 

 
Helyi védetté nyilvánított értékek 

 

Sorsz.: 
 

Nyilv. 
Szám: 

Védelem 
típusa: 

Védett érték 
megnevezése: 

Cím: Hrsz.: Megjegyzés: 

1. 1/2008. egyedi 
védelem 

Városi víztározó Radnóti tér 2631/1  

2. 1/2014. egyedi 
védelem 

Gőzmalom  
és kémény 

3000 Hatvan, 
Radnóti tér 1. 

5331/42  

„ 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
5/2017. (II. 18.) 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) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. § A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 
30.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
 

2. § Ez a rendelet 2017. február 20-án lép hatályba, és 2017. február 21-én hatályát veszti. 
 
Hatvan, 2017. február 17. 
 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 

(Az 5/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
6/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelete 

a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterül etek használatáról szóló 17/2016. (VII. 1.) önkormá nyzati 
rendelet módosításáról 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § 
(1) bekezdés c) pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 2. és 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § A köztisztaság fenntartásáról valamint a zöldterületek használatáról szóló 17/2016. (VII.1.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: R.)  3. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(E rendelet alkalmazásában:) 
„c) Tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, pormentesítése, hó- és síkosság mentesítése, 

az ingatlanon fellelhető hulladék elszállíttatása, a zöldterületek karbantartása, gondozása.” 
 



2. § A R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A tulajdonos köteles gondoskodni: 
a) az ingatlan melletti járdaszakasz – járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett 

zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztántartásáról, hulladék eltávolításáról, a hulladékgyűjtő edény 
környezetének tisztántartásáról; 

b) az ingatlan melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, az eredeti mélység megtartásával a 
feliszapolódás megszüntetéséről; 

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körül járására szolgáló 
terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok 
eltávolításáról, az egyes épületek körüli – az 1. függelékben meghatározott – virágágyások gondozásáról, továbbá 
az egyes társasházakhoz tartozó zöldterület tisztántartásáról, gondozásáról, a hulladékgyűjtő edény 
környezetének tisztántartásáról;  

d) beépített és beépítetlen ingatlan tisztántartásáról, gyommentesítéséről, a füves területek gondozásáról; 
e) az ingatlanról a közterületre benyúló faágak, cserjék és más növények ingatlan határáig történő 

visszavágásáról, a közlekedést akadályozó vagy veszélyeztető tárgyak eltávolításáról; 
f) útcsatlakozásnál az útburkolatok csatlakozási pontjától mért – a szabad belátáshoz szükséges mértékben – 

de legalább 5 méter távolságban az úttest burkolatmagasságától számított 60 cm-nél magasabb cserje és egyéb 
növényzet 60 cm-re történő visszavágásáról.” 

 
3. § A R. 11. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(1) Amennyiben a tulajdonos nem tudja ellátni a 6. § (2) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott 

feladatokat, úgy annak elvégzését alkalmanként, a rendelet 2. mellékletében meghatározott önköltségi áron a 
szolgáltatónál megrendelheti. 

(2) A 3. függelékében meghatározott tömbtelken – az egységes és rendezett városkép kialakítása érdekében – 
a lakóközösség minden év március 31-ig szolgáltatási átalányt fizethet a szolgálatató részére. Az átalány összege 
lakásonként 3000 Ft + Áfa, melynek megfizetése esetén a szolgáltató elvégzi a 6. § (2) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatok közül a zöldterület gondozásával kapcsolatos feladatokat. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott szolgáltatási átalány teljes összegének határidőben történő megfizetése 
hiányában a 3. függelékben meghatározott tömbtelekhez tartozó zöldterület gondozása is az ingatlantulajdonosok 
kötelezettsége.” 

 
4. § (1) A R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.  
(2) A R. a 2. melléklet szerinti 3. függelékkel egészül ki. 
 
5. § Ez a rendelet 2017. február 20-án lép hatályba és 2017. február 21-én hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2017. február 17. 
 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
1. melléklet a 6/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelethez 

„2. melléklet a 17/2016. (VII.1.) önkormányzati rendelethez” 
 
 

Zöldterület-gondozási munkák önköltségi ára 
 
 

1. Fűnyírás, fűkaszálás (20 cm-nél nem nagyobb fű esetén) 19 Ft/m2/alkalom 
 
 
2. Fűnyírás, fűkaszálás, gazolás (20 cm-nél nagyobb fű esetén) 4.740.- Ft/munkaóra 
 
 
3. Sövénygondozás (a keletkezett zöldhulladék elszállításával) 130.-Ft/m2/alkalom” 

 
2. melléklet a 6/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelethez 

„3. függelék a 17/2016. (VII.1.) önkormányzati rendelethez 
 

Szolgáltató által – igény esetén – gondozandó tömbt elkek 
 
Kastélykert úti lakótelep 
- Kastélykert utcai társasházak 
- Ifjúság útja 20. sz. alatti társasház 
- Vas Gereben utcai társasház 



 
Tiszti lakótelep 
- Hatvanas utcai társasházak 

 
Tabán úti lakótelep 
- Tabán úti társasházak 
- Gódor Kálmán utcai társasházak 
- Horváth Mihály út páratlan oldalán lév ő társasházak 

 
Nádasdy Tamás utcai lakótelep 
- Horváth Mihály út 8-10-12 sz. alatti társasházak 
- Nádasdy Tamás utcai társasházak 

 
Pázsit utcai lakótelep 
- Pázsit utcai társasházak 
- Szabadság út 1-11. szám alatti társasházak 

 
Horváth Mihály úti lakótelep 
- Horváth Mihály út 18-38. sz. alatti társasházak 

 
Szabadság úti lakótelep 
- Szabadság út 23-27. sz. alatti társasházak 

 
 

A tömbtelkekhez tartozó és gondozandó területek jel ölését a mellékelt térképszelvények 
tartalmazzák.” 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2017. FEBRUÁR 17-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 

 
Határozat száma :  54/2017. (II. 17.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. február 17-i rendkívüli ülésének napirendjét a 
következők szerint állapította meg: 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról 
2. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségéről 
3. Előterjesztés Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
4. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2016. 

évi költségvetésének módosításáról, 2017. évi költségvetésének elfogadásáról 
5. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi üzleti tervének 

elfogadásáról 
6. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi üzleti tervének 

elfogadásáról 
7. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról 
8. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról 
9. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt 

Felelősségű Társaság 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról 
10. Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
11. Előterjesztés az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 49/2004. (X. 29.) önkormányzati 

rendelet, és a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 
15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

12. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 17/2016. (VII. 1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

13. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások gázkazánjainak cseréiről 
14. Előterjesztés Legionella által okozott fertőzési kockázathoz kapcsolódó vizsgálat elvégzéséhez 

szükséges vízminta vételezési feladatokról 
Előterjeszt ő, előadó az 1-14. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester” 

 
Határozat száma :  55/2017. (II. 17.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a 
alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a mellékelt táblázat szerint 
elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. február 18. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(Az 55/2017. (II. 17.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  56/2017. (II. 17.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a társulás 
2016. évi költségvetésének a módosítására a határozat melléklete szerinti tartalommal.  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Társulási 
Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen 
határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : a társulási tanács soron következő tanácsülése 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(Az 56/2017. (II. 17.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  57/2017. (II. 17.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a határozat 
melléklete szerint a Társulás 2017. évi költségvetésének elfogadásáról. 



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Társulási 
Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen 
határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : a társulási tanács soron következő tanácsülése 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(Az 57/2017. (II. 17.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  58/2017. (II. 17.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási Tanácsülésen igennel szavaz arra, hogy a 
társulás mint költségvetési szerv vezetőjének, Szabó-Széles Ivettnek a megbízatását a társulási tanács soron 
következő ülésén visszavonja.  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Társulási 
Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen 
határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : a társulási tanács soron következő tanácsülése 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  59/2017. (II. 17.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási Tanácsülésen igennel szavaz arra, hogy a 
társulás mint költségvetési szerv vezetésével az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § c) pontja 
alapján Bánkutiné Katona Mária (an: Fülöp Julianna) 3016 Boldog, József Attila utca 18. szám alatti lakos kerüljön 
megbízásra a társulási tanács soron következő ülése napjával.  
A költségvetési szerv vezetőjének a megbízási díja bruttó 30.000,- Ft/hó, melynek forrását a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal az évi költségvetéséből biztosítja.  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Társulási 
Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen 
határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : a társulási tanács soron következő tanácsülése 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  60/2017. (II. 17.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. gazdasági évre vonatkozó 
üzleti tervét jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. február 20. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  61/2017. (II. 17.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 
a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét 
jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. február 20. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  62/2017. (II. 17.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 
3000 Hatvan, Madách utca 12. cgsz.: 10-09-031348) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Média-Hatvan 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. február 20. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 



Határozat száma :  63/2017. (II. 17.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. 
gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. február 20. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  64/2017. (II. 17.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. február 20. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  65/2017. (II. 17.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Horváth Mihály út 1. III/6. 
szám alatti lakás gázkazánjának cseréjére vonatkozó munkáinak elvégzését utólagosan jóváhagyja Vasas Tibor 
egyéni vállalkozó (székhely: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 12. V/20.) részére bruttó 359.000,- Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás betervezésre került az önkormányzat 2017. évi költségvetésben a felhalmozási kiadások között az 
önkormányzati lakásértékesítés 2016. évi bevétele terhére.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  66/2017. (II. 17.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Horváth Mihály út 1. I/12. 
szám alatti lakás gázkazánjának cseréjére vonatkozó munkáinak elvégzését utólagosan jóváhagyja Vasas Tibor 
egyéni vállalkozó (székhely: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 12. V/20.) részére bruttó 358.000,- Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás betervezésre került az önkormányzat 2017. évi költségvetésben a felhalmozási kiadások között az 
önkormányzati lakásértékesítés 2016. évi bevétele terhére.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  67/2017. (II. 17.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Legionella által okozott fertőzési kockázatbecslés 
elkészítéséhez szükséges vízminta vételével, illetve annak vizsgálatával a TECHNO-VÍZ Kft.-t (5000 Szolnok, 
Vízmű u. 1.) bízza meg – vízmintavétel bruttó 16.637,- Ft/db; kiszállási díj bruttó 24.384,- Ft/alkalom egységárakon 
– bruttó 1.000.000,- Ft keretösszegig történő felhasználással, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésébe betervezésre került a 
városüzemeltetési feladatok között a Város- és községgazdálkodás költséghelyen.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


