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HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK  
 
 

35/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 
a képvisel ő-testület, valamint szervei szervezeti és m űködési szabályzatáról szóló 

35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosítás áról 
 
 

36/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 
 az intézményi élelmezési nyersanyagköltségr ől és azok térítési díjairól szóló  

68/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítá sáról  
 
 

37/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 
a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkozt atott köztisztvisel ők 

illetményalapjáról, illetménykiegészítésér ől és a vezet ői pótlékról 
 
 

38/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 
a településkép védelmér ől 

 
 

39/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 
a közterületek használatáról, valamint a parkolóhel yek létesítésér ől és használatáról szóló 

15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítás áról 
 
 

40/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 
a nem közm űvel összegy űjtött háztartási szennyvíz begy űjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormán yzati rendelet módosításáról  
 
 

41/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 
a Hatvan helyi jelent őségű védett természeti területeir ől szóló 40/2014. (XI. 15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
35/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 

a képvisel ő-testület, valamint szervei szervezeti és m űködési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

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

1. § (1) A képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A bizottsági döntéshozatal módjára a 21. és 22. §-ban foglaltak megfelelően irányadóak azzal, hogy 
képviselő-testület helyett bizottságot, a települési képviselő helyett bizottsági tagot kell érteni. A bizottság a 
képviselő-testület által tárgyalandó előterjesztésekben foglalt határozathozatalra vonatkozó képviselő-testületi 
döntési javaslatok, valamint rendelettervezetek véleményezése során egyszerű szótöbbséggel dönt.” 

 
2. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.  
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

 
3. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba, és 2018. január 2-án hatályát veszti. 
(2) Hatályát veszti a R. 28. § (2) bekezdése. 

 
Hatvan, 2017. december 14. 
 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
1. melléklet a 35/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez 
„1. melléklet a 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez 

 
A képvisel ő-testület tagjai 

 
Polgármester (egyben a 6. sz. egyéni választókerület képviselője): 
 
 HORVÁTH RICHÁRD  (FIDESZ-KDNP) 
 
Egyéni választókerületek képviselői: 
 
1. sz. TARSOLY IMRE  (FIDESZ-KDNP) 
2. sz. SZINYEI ANDRÁS  (FIDESZ-KDNP) 
3. sz. LESTYÁN BALÁZS  (FIDESZ-KDNP) 
4. sz. NÁDAS SÁNDOR  (FIDESZ-KDNP) 
5. sz. KÖVES GÁBOR NÁNDORNÉ (FIDESZ-KDNP) 
7. sz. KONDEK ZSOLT  (FIDESZ-KDNP) 
8. sz. PAPP ISTVÁN  (FIDESZ-KDNP) 
 
Kompenzációs listáról mandátumhoz jutott képviselők: 
 
 BIRÓ JÓZSEF PÁL  (Együtt Hatvanért Egyesület) 
 PALIK JÓZSEFNÉ  (Együtt Hatvanért Egyesület) 
 RÁKÓCZINÉ LÓZS CSILLA  (JOBBIK)” 

 
2. melléklet a 35/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez 
„2. melléklet a 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez 

 
A képvisel ő-testület állandó bizottságainak összetétele és tag jai 

 
Jogi és Ellenőrzési  Bizottság – 5 tagú 
Elnöke: Nádas Sándor  
Elnökhelyettese: Papp István  
Tagja a képviselők közül: Rákócziné Lózs Csilla 
 
Nem képviselő bizottsági tagok: Kovács Gábor Istvánné 
 Rodek Antal 
 



Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság – 5 tagú 
Elnöke: Tarsoly Imre  
Elnökhelyettese: Rákócziné Lózs Csilla  
Tagja a képviselők közül: Kondek Zsolt 
 
Nem képviselő bizottsági tagok: Dr. Freili Géza 
 Kocsis Attiláné 
 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság – 5 tagú  
Elnöke: Papp István  
Elnökhelyettese: Kondek Zsolt 
Tagja a képviselők közül: Palik Józsefné  
 
Nem képviselő bizottsági tagok: Marján János 
 Bagi Miklós 
 
Szociális és Lakásügyi Bizottság – 5 tagú 
Elnöke: Kondek Zsolt 
Elnökhelyettese: Tarsoly Imre 
Tagja a képviselők közül: Nádas Sándor  
 
Nem képviselő bizottsági tagok: Csinger Béla 
 Ézsiás Norbert” 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
36/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 

 az intézményi élelmezési nyersanyagköltségr ől és azok térítési díjairól szóló  
68/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítá sáról  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőt rendeli el: 
 

1. § Az intézményi élelmezési nyersanyagköltségről és azok térítési díjairól szóló 68/2013.              (XII. 20.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A bölcsődei ellátás, étkezés térítési díjait az 1. melléklet tartalmazza.” 
 
2. § A R. 5. §-ában „az 1. melléklet” szövegrész helyébe „a 2. melléklet” szöveg lép. 
 
3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki. 
 
4. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba és 2018. január 2-án hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2017. december 14. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
1. melléklet a 36/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez 

„1. melléklet a 68/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez 
 

A bölcs ődei ellátás, étkezés térítési díjai 
 

 A B C 

1 Megnevezés 
Nyersanyagköltség  

(Ft/nap/fő) 
Térítési díj 

(Nettó+Áfa/Ft/nap/fő/) 

2 Reggeli: 78,8 100 
3 Tízórai: 19,7 25 
4 Ebéd: 236,4 300 
5 Uzsonna: 59,1 75 
6 Összesen: 394 500” 

 



2. melléklet a 36/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez 
„2. melléklet a 68/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez 

 
Az óvodai, általános iskolai menza, általános iskol ai napközi, középiskolai menza, középiskolai 

kollégium és szakmunkás tanuló kollégium intézményi  térítési díjai  
 

 A B C 

1 Megnevezés 
Nettó nyersanyagköltség  

Ft/nap/f ő 
 

Intézményi térítési díj 
Nettó nyersanyag + ÁFA (Ft) 

2 Óvodák    
3 tízórai   70   89 
4 ebéd  230 292 
5 uzsonna   66   84 
6 Óvodák összesen  366 465 
7 Általános Iskolák    
8 tízórai    85 108 
9 ebéd 280 356 

10 uzsonna   70   89 
11 Általános Iskolák összesen  435 552 
12 Középiskolák    
13 reggeli 152 193 
14 ebéd 310 394 
15 vacsora 205 260 
16 Középiskolák összesen  667 847”  

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
37/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 

a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztat ott köztisztvisel ők illetményalapjáról, 
illetménykiegészítésér ől és a vezet ői pótlékról 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
234. § (3) és (4) bekezdésében, 236. § (4) bekezdésében, valamint a Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket 
rendeli el: 
 

1. § A rendelet hatálya a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: hivatal) foglalkoztatott 
köztisztviselőkre, és vezetői megbízással rendelkező köztisztviselőkre terjed ki. 

 
2. § A hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők esetében a köztisztviselői illetményalap a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően 42.515,-  forint. 
 
2. § A hivatal köztisztviselője felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 30%-ának, érettségi 

végzettség esetén alapilletménye 15 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult. 
 
4. § A hivatal vezetői megbízással rendelkező köztisztviselője főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő 

vezetői megbízás esetén alapilletménye 15 %-ának, osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői megbízás esetén  
alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosult. 

 
5. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba és 2018. december 31-én hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2017. december 14. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
38/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 

a településkép védelmér ől 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § 
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési 



koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdésében 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami 
Főépítész, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Kulturális örökség védelméért felelős miniszter, Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság Hivatala, valamint Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetésről szóló 23/2017. (IX. 1.) önkormányzati rendelete szerinti partnerek véleményének kikérésével  
a következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. A rendelet célja és alkalmazása 

 
1. § (1) A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) célja Hatvan 

Város sajátos településképének társadalmi bevonás és konszenzus által történő védelme és alakítása: 
a) a helyi építészeti örökség védelmének (a továbbiakban: helyi védelem) meghatározásával, a védetté 

nyilvánítás, illetve a védelem megszüntetés szabályozásával, 
b) a településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával, 
c) a településképi követelmények szabályozásával, 
d) a településkép-védelmi szakmai konzultációval, 
e) a településképi követelmények megvalósítását biztosító sajátos jogintézmények (településrendezési 

kötelezések: helyrehozatali kötelezettség, településképi véleményezési eljárás, településképi bejelentési eljárás, 
településképi követelmények: területi és egyedi építészeti követelmények) rögzítésével, 

f) a településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával, 
g) településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával. 
(2) A helyi védelem célja Hatvan Város településképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti 

örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő 
megóvása.  

A helyi védelem alatt álló építészeti örökség a nemzeti közös kulturális kincs része, ezért fenntartása, 
védelmével összhangban lévő használata és bemutatása közérdek.  

(3) E Rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 
1. melléklet Hatvan Város egyedi védelem alatt álló helyi építészeti öröksége 
2. melléklet Hatvan Város településképi szempontból meghatározó területei 
3. melléklet Hatvan Város településkép védelme szempontjából kiemelt területei 
4. melléklet Településképi véleményezési kérelem 
5. melléklet Településképi bejelentés 
(4) E Rendelet – tájékoztatás céljából – az alábbi függelékeket tartalmazza: 
1. függelék Nemzetközi, országos jelentőségű művi értékek  
2. függelék Nemzetközi, országos és helyi jelentőségű természeti értékek  
3. függelék Tájidegen, agresszív gyomosító, invazív növényfajok jegyzéke 
4. függelék Fásításra, növénytelepítésre javasolt őshonos növények jegyzéke 

 
2. Értelmez ő rendelkezések 

 
2. § E Rendelet alkalmazásában: 
1. Áttört kerítés: A legalább 50 %-os átláthatóságot biztosító kerítés. 
2. Óriás plakát: 12 m2 (504 x 238 cm), vagy ezt meghaladó méretű reklámtábla 
3. Településkapu: a különböző közlekedési eszközzel (közúti, vasúti, vízi, kerékpáros, vagy gyalogos) érkezők 

települési szövetbe való belépési pontjai. 
3. Információs és más célú berendezések: az önkormányzat, vagy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában 

lévő gazdasági társaságok tulajdonában álló berendezések és eszközök. 
 

3. Illeszkedésre vonatkozó rendelkezések 
 

3. § (1) Az illeszkedés szabályait kell alkalmazni minden e Rendelettel nem szabályozott esetben. 
(2) Illeszkedőnek tekinthető az épület, amennyiben az alábbi kritériumoknak együttesen eleget tesz: 
a) környezetéhez igazodik, 
b) a település építészeti karakterét megőrzi, 
c) a meglévő formakultúrát megtartja, 
d) léptékhelyes épülettömeget eredményez, és 
e) a környezetét figyelembe vevő építési anyagot és színezést alkalmaz.  

 
 
 
 



II. Fejezet 
A helyi és egyedi védelem 

 
4. A helyi védelem 

 
4. § (1) A helyi védelem feladatkörébe tartozik a védelmet igénylő építészeti örökség: 
a) meghatározása, dokumentálása, 
b) védetté nyilvánítása, nyilvántartása, 
c) megőrzése, megőriztetése és 
d) a lakossággal történő megismertetése 
(2) Helyi védelem alá helyezés, illetve megszűntetés általános szabályai: 
a) Védelem alá helyezést, illetve a védelem megszűntetését Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-

testületének A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetésről szóló 23/2017. (IX. 1.) önkormányzati rendeletében nevesített partner, Hatvan Város 
Önkormányzata, valamint területileg illetékes államigazgatási szerv kezdeményezhet.  

b) A kezdeményezés minimális tartalma az alábbi: 
ba) az érintett elem beazonosításra alkalmas adatai (hrsz., cím, térképi feltűntetés) 
bb) a javasolt helyi védelem jellege (területi, egyedi) 
bc) a kezdeményezés rövid indoklása 
bd) a kezdeményező adatai 
be) a védendő elem ismert további adatai (tulajdonosa, története, korábbi állapota stb.) 
c) A kezdeményezés beadásának módja 
ca) a polgármesternek, vagy a települési főépítésznek címezve e-mailben, vagy postai úton, vagy a honlapon 

a Települési Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet egyeztetésére létrehozott felület véleményezésre 
szolgáló linkjére feltöltött írásos javaslattal. 

cb) A kezdeményező elérhetőségével, valamint aláírásával. 
(3) Helyi védelem alá helyezés, vagy megszűntetés szabályai: 
a) Helyi védelem alá helyezésről, vagy helyi védelem megszűntetéséről kizárólag az Önkormányzat 

Képviselő-testülete hozhat – e Rendelet módosítása, vagy felülvizsgálata keretében – döntést. 
b) A településképi rendelet módosítására, vagy felülvizsgálatára az eljárásrendi szabályoknak megfelelően, e 

Rendelet módosítása, vagy új rendelet elrendelése keretében, nyilvánosság biztosítása mellett kerülhet sor. 
c) Helyi védelem megszűntetésére kizárólag az alábbi előírások együttes betartása mellett kerülhet sor: 
ca) A megszűntetésre  
1. műszaki indokok alapján, 
2. életveszély-elhárítása miatt, 
3. a védett elem országos védelmi kategóriába történő beemelése miatt, vagy 
4. jelentős települési érdekből  
kerülhet sor. 
cb) A helyi védett elem teljes körű műszaki felmérése (alaprajzok, metszetek, homlokzatok, minden irányú 

fényképes dokumentálás – ha releváns – történeti kutatás) megtörtént.  
cc) A megszűntetés hatására a települési arculat nem változik kedvezőtlen irányba. 
d) Helyi védelem alatt álló épület/építmény, vagy annak védett része csak a védelem megszűntetését 

követően bontható el.  
e) Egyazon elemre helyi védelem és országos védelem párhuzamosan is fenntartható. 
f) A helyi védelem nyilvántartása – a cím, a helyrajzi szám és a védelem tárgya megjelölésével, a védelem 

jellege szerinti megkülönböztetéssel – a településképi rendelet mellékletében szerepel. A nyilvántartás vezetőséről 
a polgármester gondoskodik.  

(4) Helyi védelem alá helyezés elrendeléséhez szükséges követelmények az alábbiak: 
a) értékvizsgálati lap elkészítése legalább az alábbi tartalommal: 
aa) cím, 
ab) helyrajzi szám, 
ac) védelemre javasolt elem megnevezése, funkciója, 
ad) védelemre javasolt elem történeti, műszaki bemutatása (amennyiben ismert), 
ae) védelem alá helyezés indoklása, védelmi kategória megnevezése, 
af) fénykép(ek), 
ag) alaptérképi kivágat a védelemre javasolt elem elhelyezkedésének bejelölésével, 
b) településképi rendelet módosításának tervezete, 
c) eljárásrendi követelmények teljesítése: 
ca) partnerségi véleményezés lefolytatása, 
cb) államigazgatási szervi véleményezés lefolytatása. 
(5) A helyi védelem alatt álló érték megjelölésére vonatkozó követelmények az alábbiak: 
a) A helyi védelem alatt álló értéket táblával kell meg jelölni, melyen fel kell tüntetni a helyi védelem tényét és 

elrendelésének időpontját („Hatvan Város Önkormányzata védetté nyilvánította – dátum”). 
b) A tábla elhelyezéséről az önkormányzat gondoskodik.  

 
 



5. A helyi védelem 
 

5. § (1) Hatvan Város egyedi védelem alatt álló helyi építészeti örökségét az 1. melléklet 1.1. és 1.2. pontja 
tartalmazza.  

(2) Egyedi védelem az alábbi elem(ek)re terjedhet ki: 
a) építmény egészére, 
b) építmény részletére, 
c) alkalmazott anyaghasználatra, 
d) tömegformálásra, 
e) homlokzati kialakításra, 
f) táj- és kertépítészeti alkotásra, 
g) egyedi tájértékre, 
h) növényzetre, 
i) szoborra, képzőművészeti alkotásra, 
j) utcabútorra. 
 
6. § Az egyedi védelem alatt álló helyi építészeti örökség mindenkori tulajdonosát az alábbi kötelezettség 

terheli: 
a) A védett elem/elemrészlet használata nem veszélyeztetheti az örökség fennmaradását, 
b) A védett elem/elemrészlet jókarban-tartásáról, állapotának megőrzéséről gondoskodnia kell. A tulajdonos 

kötelezettsége kiterjed a védelem alá helyezett érték minden alkotó elemére, és részletére, függetlenül attól, hogy 
azok a rendeltetésszerű használathoz szükségesek-e, vagy sem, 

c) A védett elemen végzett építési tevékenység során a védett elem értékóvó átalakítására, karakterének 
megőrzésére, anyag- és színhasználatában a védett állapot megtartására kell törekedni. 

d) A helyi védelem alatt álló értéket megjelölő tábla elhelyezését a tulajdonos tűrni köteles. A tábla megőrzése 
és karbantartása a tulajdonos feladata. 

 
III. Fejezet 

A településkép szempontjából meghatározó területek 
 

7. § (1) Hatvan Város településképi szempontból meghatározó területét a 2. melléklet tartalmazza.  
(2) Településképi szempontból meghatározó területnek tekintjük az alábbiakban felsorolt három településrész 

együttes halmazát: 
a) a településkép védelme szempontjából kiemelt területek, 
b) a történeti települési terület, valamint 
c) a településképi feltárulás szempontjából meghatározó terület.  
(3) A településkép védelme szempontjából kiemelt területnek minősül: 
a) a műemlék területe és a műemléki környezet területe, 
b) a történeti kert területe, 
c) a régészeti lelőhely területe, 
d) a helyi jelentőségű védett érték területe, 
e) az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó területe, 
f) a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület, 
g) a helyi jelentőségű természetvédelmi terület és a védett természeti érték. 
(4) Történeti települési területnek minősül – a Második Katonai Felmérés idején már települési térségként 

ábrázolt a 2. melléklet 2.1. pontjában ekként ábrázolt terület. 
(5) A településképi feltárulás szempontjából meghatározó terület a településen áthaladó/településre érkező 

szemszögéből jelentkező látvány területe, amely az alábbi településrészeket foglalja magában: 
a) Az országos és helyi jelentőségű közutak, térségi jelentőségű kerékpárutak esetében az utat szegélyező 

legalább 1-1- teleksor. 
b) A településkapuk, ahol az érkezők először lépnek be a településszövetbe.  
c) A vasútvonal tekintetében a vasútállomás – mint a településszövetbe lépés pontjának – környezete, amely 

ugyancsak településkapunak minősül. 
(6) A településképi szempontból meghatározó területek művi elemekkel érintett részei: 
a) a településkép védelme szempontjából kiemelt területeken belül, a 3. melléklet 3.1. pontjában ekként 

felsorolt elemek, 
b) a történeti települési terület, valamint 
c) a településképi feltárulás szempontjából meghatározó terület.  
(7) A településképi szempontból meghatározó területek táji, természeti elemekkel érintett részei a 

településkép védelme szempontjából kiemelt területeken belül, a 3. melléklet 3.2. pontjában ekként felsorolt 
elemek. 

(8) Amennyiben egy elem művi és táji, természeti elemekkel egyaránt érintett, úgy a követelmények közül a 
művi elemekre vonatkozókat kell vele szemben alkalmazni. Régészeti lelőhelyek esetén, amennyiben az érintett 
ingatlan további művi elemekkel nem érintett, úgy a követelmények közül a táji, természeti elemekre vonatkozókat 
kell vele szemben alkalmazni. 

(9) A településképi szempontból meghatározó terület – a 2. melléklet szerinti – művi elemekkel érintett részén: 



a) a homlokzatkialakítások egymáshoz való illeszkedését, 
b) az épületek összhangot mutató elhelyezését, 
c) a minőségi anyaghasználatot, 
d) a harmóniát tükröző színezést, 
e) az előkertek rendezettségét, 
f) a kerítések összhangját, 
g) az utcafásítások utcaszakaszonként való összehangolását 
h) a rendezett, rendben tartott műszaki állapotot 
el kell érni. 
(10) A településképi szempontból meghatározó terület – a 2. melléklet szerinti – táji, természeti elemekkel 

érintett részén: 
a) a tájkarakter megőrzését, 
b) a kilátás és rálátásvédelem szempontjainak figyelembevételét, 
c) az építmények tájba-illeszkedését, 
d) az építmények környezetükkel összhangot mutató elhelyezését, 
e) a minőségi és természetes anyaghasználatot, 
f) a visszafogott színezést, 
g) a táji hagyományokat tükröző növényállomány ültetését, 
h) az tájidegen, agresszíven gyomosító, invazív növények telepítésének elkerülését 
el kell érni. 
(11) A településképi szempontból meghatározó területek – a 2. melléklet szerinti – településkapuként 

lehatárolt térségét üdvözlőtáblával vagy információs táblával, továbbá növénykiültetéssel javasolt jelezni. 
 

IV. Fejezet 
A településképi követelmények 

 
6. Építmények anyaghasználatára vonatkozó általános  építészeti követelmények 

 
8. § A település teljes területén, felújítás, átépítés során, az alábbi általános építészeti követelményeket kell 

érvényesíteni: 
a) homlokzatképzésnél nem alkalmazhatók túlzottan tagolt, elaprózott homlokzatképző elemek. 
b) homlokzatképzésnél, tetőszerkezet héjalásánál, valamint nyílászáróknál nem alkalmazhatók: 
ba) egymással nem harmonizáló anyagok, valamint 
bb) igénytelen, tobzódó formai kialakítású elemek. 

 
7. A településképi szempontból meghatározó területe k művi elemekkel érintett 

részére vonatkozó területi és egyedi építészeti köv etelmények 
 

9. § (1) A településképi szempontból meghatározó területek – a 2. melléklet szerinti – művi elemekkel érintett 
részére vonatkozó, felújítás, átépítés során érvényesítendő, területi építészeti követelmények az alábbiak: 

a) a beépítés telepítési módjának tekintetében: 
aa) ikres beépítési módnál a már kialakult épület-ikerpárokkal összhangban álló épület-elhelyezést kell 

alkalmazni,  
ab) oldalhatáron álló beépítési módnál – műszaki lehetőség fennállása esetén – utcaszakaszonként egységes 

oldalkerti épület-elhelyezést kell alkalmazni. 
ac) a településen megjelenő, egyedi telepítésű épület-elhelyezésnél a történetileg kialakult, egyedi jelleg 

megőrzését biztosító épület-elhelyezést kell alkalmazni. 
b) a beépítés jellemző szintszámának tekintetében: 
ba) a területfelhasználás függvényében az alábbi szintmagasságot kell feltételezni a beépítés jellemző, túl 

nem léphető szintszámának kiszámítása során: 
1. lakóterületeken min. 3,0 méter 
2. vegyes területen min. 3,3 méter 
bb) tetőtérben több önálló szint nem alakítható ki. 
c) a kerti építmények, műtárgyak tekintetében: 
ca) elő- és oldalkertben kerti építmény(eke)t, műtárgya(ka)t az alábbiak figyelembe-vételével kell elhelyezni: 
1. közmű-becsatlakozási műtárgy a közműszolgáltató által igényelt láthatóságot lehetővé téve, lehetőség 

szerint növényzettel takartan helyezhető el előkertben és oldalkertben. 
2. pad, játszótéri építmény, szobor, képzőművészeti alkotás, lugas, szaletli a környezet anyag- és 

színhasználatát figyelembe véve, környezetének léptékéhez alkalmazkodva helyezhető el előkertben és 
oldalkertben. 

d) kerítéskialakítás tekintetében: 
da) áttört kerítést kell létesíteni az alábbi kivételek figyelembevételével: 
1. forgalmi terhelések mérséklésére, 
2. történeti hagyományok megtartására, 
3. utcaképi illeszkedés biztosítására,  
4. átlátás megakadályozására, különösen kétoldalról utcával érintkező telek esetén, és 



5. építészeti koncepció érvényesítésére 
tömör kerítés is kialakítható. 
db) a kerítést az alábbi előírások együttes figyelembevételével kell kialakítani, illetve fenntartani: 
1. az épülettel összhangot mutató anyag- és színhasználat alkalmazása, 
2. időtálló, minőségi anyaghasználat, 
3. élénk színek kerülése, harmonikus, telítetlen földszínek, vagy fehér szín alkalmazása, 
4. elsősorban természetes anyagok (pl. kő, tégla, fa) használata, 
5. növényzet alkotta kerítés lehetősége, 
6. balesetveszélyt okozó kialakítás (törtüveg, szögesdrót, áram-bevezetésű) kerülése, 
7. kerítés műszaki állapotának folyamatos karbantartása. 
e) közterület alakítási terv tekintetében: 
ea) közterület-alakítási tervet a településkép szempontjából meghatározó terület legalább utcaszakaszonkénti, 

annak két oldalát magába foglaló lehatárolásával kell készíteni, a Képviselő-testület döntésében szereplő 
területre, a szükséges forgalomtechnikai és műszaki szempontok tekintetében a településképi szempontból 
meghatározó teljes terület figyelembevételével. 

eb) a közterület-alakítási tervben, legalább utcaszakaszonként egységes megjelenést biztosító fajösszetételű 
fasorokat kell alkalmazni. 

(2) A településképi szempontból meghatározó területek – a 2. melléklet szerinti – művi elemekkel érintett 
részére vonatkozó, felújítás, átépítés során érvényesítendő, egyedi építészeti követelmények az alábbiak: 

a) az anyaghasználat tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak együttesen eleget tevő anyag 
használható: 

aa) időtálló, 
ab) minőséget képviselő, 
ac) elsősorban természetes (pl. kő, tégla, fa), 
ad) nem telített és környezetétől nem elütő színű, és 
ae) pasztellszínű, vagy fehér. 
b) a tömegformálás tekintetében bármely: 
ba) építészeti minőséget tükröző, 
bb) arányos, és 
bc) funkciójával összhangot mutató 
tömegformálás használható. 
c) a homlokzatkialakítás tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak együttesen eleget tevő homlokzat 

kialakítható: 
ca) a homlokzattagolást arányosan alkalmazó, 
cb) tagozatokat visszafogottan használó, 
cc) díszítésében egyszerűségre törekvő, 
cd) pasztellszíneket, vagy fehér színt alkalmazó, 
ce) nyílásrendszerében rendezett, 
cf) logikát tükröző, és 
cg) elsősorban természetes anyagokat (pl. vakolat, kő, tégla) alkalmazó. 
d) a zöldfelületek kialakítása tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak együttesen eleget tevő 

növényzet telepíthető: 
da) fás szárú növényeket is alkalmazó, 
db) az épületek, vagy tartózkodási helyek árnyékolására alkalmas, 
dc) a művi értékekkel egységben kezelt, 
dd) a táji jellegzetességet, termőhelyi adottságokat – lásd 4. függelék – visszatükröző, 
de) a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 17/2016. (VII. 1.) 

önkormányzati rendeletben meghatározott telepítési távolságokat figyelembe vevő, 
df) nem allergén és nem invazív fajokat – lásd 3. függelék – alkalmazó, és 
dg) közterületen, utcaszakaszonként egységes megjelenésre törekvő. 
e) a zöldfelületen elhelyezhető kerti építmények és burkolatok kialakítása tekintetében bármely, az alábbi 

szempontoknak együttesen eleget tevő metódus alkalmazható: 
ea) egységes arculatot kialakító, 
eb) zavarosan vibráló burkolat nem eredményező, 
ec) az építmények és a burkolat összhangját megteremtő, 
ed) a burkolt felületeket a szükséges mértékre szorító, 
ee) a táji látványt előtérbe helyező, és 
ef) építészi és tájépítészi szakmai szempontokat képviselő. 
f) a sajátos építményfajták elhelyezési módja tekintetében – honvédelmi és katonai, továbbá 

nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű építmények kivételével – az alábbi előírásokat kell betartani: 
fa) a meglévő vonalas infrastruktúra elemek elhelyezkedését figyelembe kell venni, – lehetőség esetén – 

területüket, szerkezeteiket felhasználni, 
fb) az előkertben, a közterületről való láthatóságot javasolt növényzettel eltakarni, vagy mérsékelni,  
fc) az antennák közterület felőli homlokzatra rögzítését – lehetőségek szerint – el kell kerülni, 
fd) a légkondicionáló kültéri egységeinek közterület felőli homlokzatra rögzítését – lehetőségek szerint – el kell 

kerülni. 



 
8. A településképi szempontból meghatározó területe k táji, természeti elemekkel 

érintett részére vonatkozó területi és egyedi építé szeti követelmények 
 

10. § (1) A településképi szempontból meghatározó területek – a 2. melléklet szerinti – táji, természeti 
elemekkel érintett részére vonatkozó, felújítás, átépítés során érvényesítendő, területi építészeti követelmények az 
alábbiak: 

a) a beépítés telepítési módjának tekintetében a történetileg kialakult, egyedi tájjelleg megőrzését biztosító, és 
a tájba-simulásra legalkalmasabb helyet elfoglaló épület-elhelyezést kell alkalmazni. 

b) a beépítés jellemző szintszámának tekintetében földszintes, legfeljebb tetőtér-beépítéses, és pinceszintet 
opcionálisan tartalmazó épület alakítható ki. 

c) a kerti építmények, műtárgyak tekintetében: 
ca) a táji látványt nem zavaró, 
cb) a növényzettel harmonikus 
cc) természetes anyagokból készülő, és 
cd) az épületek, építmények összhangjára ügyelő 
kerti építmények, műtárgyak helyezhetők el. 
d) kerítéskialakítás tekintetében: 
da) áttört, vagy növényekből álló kerítést kell létesíteni, 
db) a kerítést az alábbi előírások együttes figyelembevételével kell kialakítani, illetve fenntartani: 
1. az épülettel összhangot mutató anyag- és színhasználat alkalmazása, 
2. időtálló, minőségi anyagok használata, 
3. élénk színek kerülése, harmonikus, pasztellszínek, vagy fehér szín alkalmazása, 
4. elsősorban természetes anyagok (pl. kő, tégla, fa) használata, 
5. növényzet alkotta kerítés lehetősége, 
6. balesetveszélyt okozó kialakítás (törtüveg, szögesdrót, áram-bevezetésű) kerülése, és 
7. kerítés műszaki állapotának folyamatos karbantartása. 
(2) A településképi szempontból meghatározó területek – a 2. melléklet szerinti – táji, természeti elemekkel 

érintett részére vonatkozó, felújítás, átépítés során érvényesítendő, egyedi építészeti követelmények az alábbiak: 
a) az anyaghasználat tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak együttesen eleget tevő anyag 

használható: 
aa) időtálló,  
ab) minőséget képviselő, és 
ac) nem telített és környezetétől nem elütő színű. 
b) a tömegformálás tekintetében bármely: 
ba) építészeti minőséget tükröző,  
bb) arányos, és 
bc) funkciójával összhangot mutató 
tömegformálás használható, továbbá markáns stílusjegyeket hordozó, ám funkciójában a környezetét szolgáló 

építmény (pl. magasles, kilátótorony stb.) is létesíthető.  
c) a homlokzatkialakítás tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak együttesen eleget tevő homlokzat 

kialakítható: 
ca) a homlokzattagolást arányosan alkalmazó, 
cb) tagozatokat visszafogottan használó, 
cc) díszítésében egyszerűségre törekvő, 
cd) pasztellszíneket, vagy fehér színt alkalmazó, 
ce) nyílásrendszerében rendezett, és 
cf) elsősorban természetes anyagokat (pl. vakolat, kő, tégla) alkalmazó. 
d) a zöldfelületek kialakítása tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak együttesen eleget tevő 

növényzet telepíthető: 
da) a fás szárú növényeket, elsősorban nagy lombkoronát növesztő fákat is alkalmazó, 
db) az épületek, vagy tartózkodási helyek árnyékolására alkalmas, 
dc) a művi értékekkel egységben kezelt, 
dd) a táji jellegzetességet, termőhelyi adottságokat – lásd 4. függelék – visszatükröző, 
de) a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 17/2016. (VII. 1.) 

önkormányzati rendeletben foglaltak szerint, 
df) nem allergén és nem invazív fajokat – lásd 3. függelék – alkalmazó, valamint 
dg) egységes megjelenésre törekvő. 
e) a zöldfelületen elhelyezhető kerti építmények és burkolatok kialakítása tekintetében bármely, az alábbi 

szempontoknak együttesen eleget tevő metódus alkalmazható: 
ea) egységes arculatot kialakító, 
eb) zavarosan vibráló burkolat nem eredményező, 
ec) az építmények és a burkolat összhangját megteremtő, 
ed) a burkolt felületeket a szükséges mértékre szorító, 
ee) a táji látványt előtérbe helyező, és 
ef) építészi és tájépítészi szakmai szempontokat képviselő. 



f) a sajátos építményfajták elhelyezési módja tekintetében – honvédelmi és katonai, továbbá 
nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű építmények kivételével – az alábbi előírásokat kell betartani: 

fa) a meglévő vonalas infrastruktúra elemek elhelyezkedését figyelembe kell venni – lehetőség esetén –, 
területüket, szerkezeteiket felhasználni, 

fb) a táji feltárulást, a közterületről való láthatóságot növényzettel kell eltakarni, vagy mérsékelni,  
fc) az antennák táji látványt zavaró elhelyezését, valamint közterület felőli homlokzatra rögzítését – 

lehetőségek szerint – el kell kerülni, 
fd) a légkondicionáló kültéri egységeinek táji látványt zavaró elhelyezését, valamint közterület felőli 

homlokzatra rögzítését – lehetőségek szerint – el kell kerülni. 
 

9. A helyi védelemben részesül ő területekre vonatkozó építészeti követelmények 
 

11. § (1) Az egyedi védelem alatt álló helyi építészeti örökség – az 1. melléklet szerinti –területére vonatkozó 
egyedi építészeti követelmények az alábbiak: 

a) az anyaghasználat tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak együttesen eleget tevő anyag 
használható: 

aa) időtálló, 
ab) minőséget képviselő, és 
ac) nem telített és környezetétől nem markánsan elütő színű. 
b) a tömegformálás tekintetében bármely: 
ba) építészeti minőséget tükröző, 
bb) arányos, és 
bc) funkciójával összhangot mutató 
tömegformálás használható. 
c) a homlokzatkialakítás tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak együttesen eleget tevő homlokzat 

kialakítható: 
ca) a homlokzattagolást arányosan alkalmazó, 
cb) tagozatokat visszafogottan használó, 
cc) díszítésében egyszerűségre törekvő, 
cd) pasztellszíneket, vagy fehér színt alkalmazó, 
ce) nyílásrendszerében rendezett, és 
cf) elsősorban természetes anyagokat (pl. vakolat, kő, tégla) alkalmazó. 
d) a zöldfelületek kialakítása tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak együttesen eleget tevő 

növényzet telepíthető: 
da) a fás szárú növényeket, elsősorban nagy lombkoronát növesztő fákat is alkalmazó, 
db) az épületek, vagy tartózkodási helyek árnyékolására alkalmas, 
dc) a művi értékekkel egységben kezelt, 
dd) a táji jellegzetességet, termőhelyi adottságokat visszatükröző, 
de) nem allergén és nem invazív fajokat alkalmazó, és 
df) közterületen, utcaszakaszonként egységes megjelenésre törekvő. 
e) a zöldfelületen elhelyezhető kerti építmények és burkolatok kialakítása tekintetében bármely, az alábbi 

szempontoknak együttesen eleget tevő metódus alkalmazható: 
ea) egységes arculatot kialakító, 
eb) zavarosan vibráló burkolatot nem eredményező, 
ec) az építmények és a burkolat összhangját megteremtő, 
ed) a burkolt felületeket a szükséges mértékre szorító, 
ee) az utcaszakaszonkénti megjelenést előtérbe helyező, és 
ef) építészi és tájépítészi szakmai szempontokat képviselő. 
f) a sajátos építményfajták elhelyezési módja tekintetében – honvédelmi és katonai, továbbá 

nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű építmények kivételével – az alábbi előírásokat kell betartani: 
fa) az előkertben, a közterületről való láthatóságot növényzettel kell eltakarni, vagy mérsékelni,  
fb) az antennák településképet zavaró elhelyezését, valamint közterület felőli homlokzatra rögzítését – 

lehetőségek szerint – el kell kerülni, 
fc) a légkondicionáló kültéri egységeinek településképet zavaró elhelyezését, valamint közterület felőli 

homlokzatra rögzítését – lehetőségek szerint – el kell kerülni. 
(2) A védelem alatt álló helyi építészeti örökség – az 1. melléklet szerinti – területén lévő védett épületek 

felújítása, átépítés során az alábbi követelményeket kell érvényesíteni: 
a) karaktert megtartó, 
b) arányrendszert megőrző, 
c) új elemeiben a régihez illeszkedő, 
d) esztétikát, minőséget hozó, valamint 
e) építészeti értéket teremtő. 
(3) A védelem alatt álló helyi építészeti örökség – az 1. melléklet szerinti – területén lévő sajátos építmények, 

műtárgyak, egyéb műszaki berendezések anyaghasználatánál az alábbi követelményeket kell alkalmazni: 
a) időtálló, 
b) minőségi, 



c) környezetében alkalmazott anyagokhoz illeszkedő, 
d) élénk színeket kerülő, 
e) állagát hosszútávon megőrző, és 
f) a település karakterével összhangban lévő. 

 
10. A teljes település ellátását biztosító felszíni  energiaellátási és elektronikus 

hírközlési sajátos építmények, m űtárgyak elhelyezése 
 

12. § (1) A település alábbi területei alkalmasak a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és 
elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére: 

a) gazdasági (kereskedelmi, szolgáltató, ipari, általános) területek, 
b) különleges területek közül a sajátos használatuk alapján erre alkalmas (különösen különleges 

közműterületek) területek, 
c) közlekedési és közműterületek, és 
d) különleges beépítésre nem szánt területek közül a sajátos használatuk alapján erre alkalmas (különösen a 

különleges beépítésre nem szánt közmű-) területek. 
(2) A település alábbi területei nem alkalmasak a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és 

elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére: 
a) lakó (nagyvárosias, kisvárosias, kertvárosias, falusias) területek, 
b) vegyes (településközpont, intézményi) területek, 
c) üdülő (hétvégi házas, üdülőházas) területek,  
d) az (1) bekezdés b) pontba nem sorolható különleges területek 
e) zöldterületek, 
f) erdő (védelmi, gazdasági, közjóléti) területek 
g) vízgazdálkodási területek 
h) természetközeli területek, 
i) az (1) bekezdés d) pontba nem sorolható különleges beépítésre nem szánt területek 
 

11. A reklámokra, reklámhordozókra vonatkozó telepü lésképi követelmények 
 

13. § (1) A település területén a reklámokra, reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények az 
alábbiak: 

a) a reklámok mérete tekintetében óriásplakát a település belterületén nem helyezhető el. 
b) a reklámközzététel technológiája, módszere és eszköze tekintetében a kihelyezés időtartama alatt az 

időjárásnak ellenálló technológiával készült, és egymást nem eltakaró reklám, reklámelhelyezés alkalmazható. 
c) reklámhordozó 10 méteres körzetében újabb reklámhordozó nem helyezhető el. 
d) a reklámhordozókra vonatkozó anyaghasználati követelmények az alábbiak: 
da) nem rozsdásodó, 
db) állékony, 
dc) könnyen karbantartható, 
dd) élénk színeket nem használó, és 
de) a reklám megjelenését nem befolyásoló 
kialakítás alkalmazható. 
(2) A település területén a reklámok közzétételének, illetve reklámhordozók, reklámhordozót tartó 

berendezések elhelyezésének közterületekre és magánterületekre irányadó, reklámrendeletben [a településkép 
védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet] rögzített országos rendelkezésektől – a kapott felhatalmazás alapján – az 
alábbi esetekben és időtartamra el lehet térni: 

a) építési reklámháló kihelyezése, kizárólag építési tevékenység időtartamára, bármely települési területen 
megengedett, és 

b) a település szempontjából jelentős valamely eseményről való tájékoztatás érdekében szükséges reklám, 
reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés kihelyezése, évente összesen 12 naptári hét időszakra, bármely 
települési területen megengedett. 

c) a nyilvánosság biztosítására – különösen Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetésről szóló 23/2017. (IX. 1.) önkormányzati rendeletében nevesített célok teljesítésére – szolgáló 
önkormányzati információs vagy más célú berendezés elhelyezése időkorlát nélkül, bármely települési területen 
megengedett. 
 

12. Az egyéb m űszaki berendezésekre vonatkozó településképi követe lmények 
 

14. § A település területén az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények az 
alábbiak: 

a) az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó formai követelmények tekintetében: 
aa) a technikailag szükséges legkisebb tömeget közelítő, 
ab) arányos, és 



ac) a településképet kedvezőtlenül nem érintő 
kialakítás alkalmazható. 
b) az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó anyaghasználati követelmények az alábbiak: 
ba) nem rozsdásodó, 
bb) minőséget képviselő, 
bc) könnyen karbantartható, 
bd) élénk színeket nem használó, és 
be) az épület/építmény megjelenését kedvezőtlenül nem befolyásoló 
kialakítás alkalmazható. 

 
V. Fejezet 

Szakmai konzultáció 
 

15. § (1) Szakmai konzultációt kell lefolytatni Hatvan város közigazgatási területén tervezett építési 
tevékenység megkezdése előtt – független annak építési engedélyezési, egyszerű bejelentési, vagy építési 
engedély nélkül végezhető voltára, kivéve, ha az: 

a) közterületről nem látható változást eredményez, vagy 
b) kivitelezési időszakra, ideiglenesen felállított állvány, felvonulási épület, mobil wc, mobil mosdó-zuhanyozó 

építmény, vagy 
c) vízfelület 
létesítését eredményezi. 
(2) Szakmai konzultáció kötelezettségével érintett a település teljes közigazgatási területe. 
(3) A szakmai konzultációt a főépítész folytatja le. 

 
VI. Fejezet 

Településképi véleményezési eljárás 
 

16. § (1)Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni építmény építésére, bővítésére, településképet 
érintő átalakítására irányuló építési, összevont, vagy fennmaradási engedélyezés eljárásokat megelőzően az 
építésügyi hatósági engedélykérelem tárgyának településképi illeszkedésével kapcsolatban. 

(2) Településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni 
a) homlokzati változással nem járó, kizárólag belső átalakítási munkákra vonatkozó, engedélyköteles építési 

tevékenységek esetén, vagy 
b) azon esetekben, amelyekben az önkormányzat a vonatkozó jogszabályok szerint nem illetékes. 
(3) Településképi véleményezési eljárással érintett a település teljes közigazgatási területe. 

 
17. § (1) A településképi véleményezési eljárás az építtető, illetve az építési tevékenységgel érintett telek, 

építmény, építményrész tulajdonosa (továbbiakban együtt: kérelmező) kérelmére indul. A kérelmet Hatvan Város 
polgármesteréhez (továbbiakban: polgármester) az országos követelményekben [a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben] meghatározott 
tartalommal és formában kell benyújtani. 

(2) A polgármester a településképi véleményét a települési főépítész szakmai véleményére alapozza. 
(3) A véleményezési eljárás során vizsgálni kell: 
a) a településképi követelményeknek való megfelelést 
b) a közterület mentén az épület kialakításának (tömeg, tetőzet, homlokzat tagolása, nyílászárók kiosztása) 

módját és feltételeit, 
c) több építési ütemben megvalósuló új beépítés, illetve meglévő építmények bővítésénél 
ca) biztosított lesz-e, vagy marad-e az előírásoknak, illetve az illeszkedési követelményeknek megfelelő 

további fejlesztés, bővítés megvalósíthatósága, 
cb) a beépítés javasolt sorrendje megfelel-e a rendezett településképpel kapcsolatos követelményeknek. 
d) a terv településképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz-e az épület gépészeti és egyéb 

berendezései, tartozékai elhelyezésére, 
e) közterületen folytatott építési tevékenység végzése esetén a közterület burkolatának, műtárgyainak, 

köztárgyainak, növényzetének, továbbá a díszvilágító berendezések és reklámhordozók kialakítását. 
 

VII. Fejezet 
Településképi bejelentési eljárás 

 
18. § (1)Településképi bejelentési eljárással érintett, a (2) bekezdés területi hatályára figyelemmel a 

nyilvántartott műemléki értéket, vagy műemléket érintő, az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez, 
vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység kivételével: 

a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységek közül: 



aa) Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve 
zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy 
tartószerkezetét is érintik. 

ab) Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a 
homlokzat felületképzésének megváltoztatása. 

ac) Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése melynek 
magassága a 6,0 m-t nem haladja meg. 

ad) Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, 
helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása. 

ae) Kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység 
után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet. 

af) Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága 
nem haladja meg a 6,0 m-t. 

ag) Megfelelőség-igazolással – vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében 
teljesítménynyilatkozattal – rendelkező építményszerkezetű és legfeljebb 180 napig fennálló vendéglátó, 
kereskedelmi építmény építése. 

ah) Kerítés építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása. 
ai) zellőző- és klíma-berendezés, áru- és pénzautomata építményen való elhelyezése. 
b) építmények rendeltetésének megváltoztatása, 
c) reklámok és reklámhordozók elhelyezése. 
(2) Településképi bejelentése eljárással érintett: 
a) az (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében a település – a 2. melléklet szerinti – településképi 

szempontból meghatározó területe, és 
b) az (1) bekezdés c) pontja tekintetében a település közigazgatási területe. 
 
19. § (1) A településképi bejelentése eljárás az építtető, illetve az építési tevékenységgel érintett telek, 

építmény, építményrész tulajdonosa (továbbiakban együtt: bejelentő) kérelmére indul. A kérelmet a 
polgármesterhez az országos követelményekben [a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben] meghatározott tartalommal és formában kell 
benyújtani. 

(2) A polgármester hatósági határozatát a települési főépítész szakmai véleményére alapozza. 
 

VIII. Fejezet 
A helyrehozatali kötelezettség 

 
20. § (1) A településkép javítása érdekében, az azt rontó állapotú építményekre helyrehozatali kötelezettség 

írható elő, a következő feltételek együttes teljesülésével: 
a) Helyrehozatali kötelezettséget a polgármester hatósági döntésében írhat elő. 
b) Helyrehozatali kötelezettség kizárólag a településképben megjelenő (közterületről látható, közterület felőli 

rálátással érintett) építmény(ek)re írható elő. 
c) A helyrehozatali kötelezettségnek tartalmaznia kell az alábbiakat: 
ca) az építmény beazonosítására alkalmas adatait (cím, helyrajzi szám, alaptérképi elhelyezkedés), 
cb) a helyrehozatali kötelezettség címzettjét, aki az építménynek helyet adó ingatlan tulajdonosa, 
cc) a helyrehozatali kötelezettség által érintett szerkezet(ek), arculati elem(ek) leírását, vagy a teljes építmény 

megnevezését, 
cd) a helyrehozatal teljesítésének végső határidejét, 
ce) a határidő meghosszabbításának lehetőségeit, indokait, 
cf) a helyrehozatal kivitelezéséhez nyújtható önkormányzati támogatás lehetőségét és feltételeit, valamint 
cg) a helyrehozatal nem teljesítésének szankcióit (pl. településképi kötelezés, településképi bírság). 
(2) Helyrehozatali kötelezettséggel érintett a település – az 1. melléklet szerinti – helyi egyedi védelemmel 

érintett területe. 
 

21. § A településkép javítása érdekében, az azt rontó állapotú építményekre előírt helyrehozatali kötelezettség 
teljesítéséhez – külön kérés esetén – az önkormányzat támogatást nyújthat, melynek szabályai az alábbiak: 

a) A helyrehozatali kötelezettséggel érintett ingatlan tulajdonosa az anyagi támogatás feltételeként: 
aa) hatósági határozatot kap, vagy 
ab) hatósági szerződést köt az önkormányzattal. 
b) A támogatás mértéke – a Képviselő-testület ettől eltérő döntése kivételével – nem haladhatja meg a 

helyrehozatali kötelezettség teljesítési költségeinek 50%-át. 
c) A kapott támogatás visszatérítendő, vissza nem térítendő, vagy ezek kombinációja lehet. 
d) A támogatás feltételeként az önkormányzat: 
da) megszabhatja az anyaghasználatot, 
db) részt vehet a kivitelező kiválasztásában, 
dc) a finanszírozást közvetlenül a kivitelező számára teljesítheti.  

 



IX. Fejezet 
A településképi kötelezés, településképi bírság 

 
22. § A településképi követelmények megszegésének jogkövetkezményei: 
a) településképi kötelezés, valamint 
b) településképi bírság. 
 
23. § A településképi kötelezési eljárás részletes szabályai: 
a) A településképi kötelezési eljárás hivatalból, vagy kérelemre indul, és az alábbi eseteket vizsgálja: 
aa) előzetes szakmai konzultáció elmulasztása, 
ab) településképi véleményezési eljárás elmulasztása, 
ac) településképi bejelentési eljárás elmulasztása, 
ad) településképi bejelentési eljárásban megtiltott tevékenység folytatása, 
ae) településképi bejelentési eljárásban tudomásul vett tevékenység eltérő végrehajtása, 
af) településképi rendeletben szereplő követelmények nem teljesítése, vagy 
ag) helyrehozatali kötelezettség nem teljesítése. 
b) A településképi kötelezési eljárást a polgármester folytatja le, és – szükség esetén, hatósági határozat 

formájában – kötelezést bocsát ki. 
c) A kötelezés a településképi követelmények teljesülése érdekében, az ingatlan tulajdonosát, az 

építmény/építményrész 
ca) felújítására,  
cb) átalakítására, vagy 
cc) elbontására  
kötelezheti. 
 
24. § A településképi bírság kiszabásának részletes szabályai: 
a) Településképi bírság a következő esetekben szabható ki: 
aa) előzetes szakmai konzultáció elmulasztása, 
ab) településképi véleményezési eljárás elmulasztása, 
ac) településképi bejelentési eljárás elmulasztása, 
ad) településképi bejelentési eljárásban megtiltott tevékenység folytatása, 
ae) településképi bejelentési eljárásban tudomásul vett tevékenység eltérő végrehajtása, 
af) településképi rendeletben szereplő követelmények nem teljesítése, vagy 
ag) helyrehozatali kötelezettség nem teljesítése. 
b) A településképi bírság: 
ba) felső határa 1.000.000,- forint, 
bb) alsó határa 10.000,- forint,  
c) A településképi bírság kiszabásánál az alábbi szempontokat kell mérlegelni: 
ca) a jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a hátrány megelőzésével, elhárításával, helyreállításával 

kapcsolatban felmerült költségeket,  
cb) a jogsértéssel elért előny mértékét, 
cc) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát, 
cd) a jogsértéssel érintettek körének nagyságát, 
ce) a jogsértő állapot időtartamát, 
cf) a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát, 
cg) a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását, valamint 
ch) a jogsértést elkövető gazdasági súlyát. 

 
25. § (1) A településképi bírságot a polgármester határozatban szabja ki. 
(2) A bírságról szóló határozatot tértivevényes levél útján kell kézbesíteni a bírsággal sújtott érintettnek.  
(3) A településképi bírság megfizetésének módja:  
a) közvetlenül az Önkormányzat erre a célra szolgáló bankszámlájára történő befizetéssel. 
b) az a) pontban szereplő megfizetési mód elmaradása esetén a meg nem fizetett bírság köztartozásnak 

minősül, és adók módjára kell behajtani. 
 

X. Fejezet 
Önkormányzati támogatási és ösztönz ő rendszer 

 
26. § (1) A településképi követelmények alkalmazására az önkormányzat az alábbi ösztönzési rendszert 

alkalmazhatja: 
a) adókedvezmény biztosítása, 
b) anyagi támogatás nyújtása, 
c) egyéb támogatási formák igénybevétele, 
d) arculati verseny meghirdetése/lebonyolítása a településképi követelményeket teljesítő épületek tulajdonosai 

számára, 



e) a Településképi Arculati Kézikönyv módosításánál, a megvalósult jó példák fejezetébe az érintett 
épület/épületrész beemelése. 

(2) Az Önkormányzat a helyi védelem alatt álló értékek feltárásához, fenntartásához, karbantartásához, 
felújításához szükséges anyagi fedezet megteremtése érdekében éves költségvetésben meghatározott 
keretösszeget biztosíthat. 

(3) A (2) bekezdés szerinti keretösszeg felhasználásáról a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
javaslata alapján a polgármester dönt. 

(4) Vissza nem térítendő támogatás nyerhető el pályázati úton a (2) bekezdésben meghatározottakhoz a 
polgármester döntése szerint. A pályázati feltételeket a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
évenként határozza meg. 

(5) Az elnyert támogatásról szerződést kell kötni. A szerződés tartalmazza a megítélt összeg folyósításának 
módját, a felhasználás feltételeit, az elszámolás határidejét, az ellenőrzés szabályait. 
 

XI. Fejezet 
Záró rendelkezések 

 
27. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.  
(2) Ezen rendelet előírásait a hatálybalépés napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 
(3) Ezen rendelet hatálybalépésekor már folyamatban lévő ügyekben, kizárólag az építtető, vagy a tulajdonos 

kérésére alkalmazhatók e Rendelet előírásai.  
 

28. § (1) Hatályát veszti: 
a) az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 49/2004. (X. 29.) önkormányzati rendelet, 
b) Hatvan város településképi védelméről szóló 32/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet, 
c) a hirdetmények, a hirdető-berendezések létesítésének, elhelyezésének szabályozásáról szóló 

33/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 
(2) Hatályát veszti a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 

15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
1. 2. § e) és f) pontja, 
2. 6. § (3) bekezdése, 
3. 8. § c) pontjában a „város településrendezési terve szerint” szövegrész, 
4. 16. §-a, 
5. 6. melléklet, 
6. 13., 14., és 15. melléklet. 
(3) Hatályát veszti Hatvan város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 39/2009. (VIII. 28.) 

önkormányzati rendelete alábbi része: 
1. 1. § (9) bekezdésében „művi és” – szövegrész, 
2. 1. § (9) bekezdésében „6. függelék: Magyarország őshonos fa és cserjefajok tájékoztató jegyzéke” 

szövegrész, 
3. 2. § 3., 7., 11., 25 és 28. pontja, 
4. 3. § (5) bekezdés h) pontja, 
5. 7. § (8) bekezdése, 
6. 7/A. § (2) bekezdés a) pontja, 
7. 7/A. § (3) bekezdésében „mindenkor környezetéhez illeszkedően, 2,0 m-nél magasabb épített elemrész 

szükségessége esetén növényzettel takartan” szövegrész, 
8. 8. § (5a), (6), (7) és (8) bekezdése, 
9. 9. § (1) bekezdés c) pontja, 
10. 9. § (2) bekezdés b) pontja, 
11. 9. § (3) bekezdés b) pontja, 
12. 9. § (6) bekezdés c) pontjának ca) alpontja, 
13. 9. § (6) bekezdés d) pontjában „mindenkor környezetéhez illeszkedően 2,0 m-nél magasabb épített 

elemrész szükségessége esetén növényzettel takartan” szövegrész, 
14. 10. § (6)–(8) bekezdése, 
15. 13. § (2) bekezdés b) pontjában „térfalat alkotó, a vasúti átjáró felé a városképet lezáró, reprezentatív” 

szövegrész, 
16. 13. § (4) bekezdés a), c) és d) pontja, 
17. 13. § (5) bekezdés a) pontja, 
18 13. § (8) bekezdés d) pontja, 
19. 16. § (2) bekezdés a) pontja, 
20. 16. § (4) bekezdés a) pontja, 
21. 16. § (6) bekezdésben „A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület építési övezetében előírt legkisebb 

zöldfelület mértékéig – a 63. § (1) bekezdésében meghatározott – háromszintű növényállományt kell kialakítani” 
szövegrész, 

22. 18. § (3) bekezdés c) pontja, 
23. 18. § (5) bekezdés c) pontja, 
24. 18. § (6) bekezdés b) pontjának bb) alpontja, 



25. 18. § (7) bekezdés a) pontja, 
26. 18/A. § (3) bekezdése, 
27. 27. § (1) bekezdés a) és b) pontja, 
28. 27. § (3) bekezdése, 
29. 29. § (2) bekezdése, 
30. 37. § (4) és (6) bekezdése, 
31. 49. § (6) bekezdése, 
32. 50. § (1) bekezdése, 
33. 51. § (3) bekezdése, 
34. 54. § (22) bekezdése, 
35. 57. § (7)–(9) bekezdése, 
36. 59–62. §-a, 
37. 63. § (1), (5), (10)–(17) és (22) bekezdése, 
38. 64. § (1), valamint (2) bekezdése, 
39. 65. § (3), valamint (4) bekezdése, 
40. 66. §-a, 
41. 68. § (3) bekezdése, 
42. 69. § (8) bekezdésében „az igényes kivitelt” szövegrész, az „és természetes” szövegrész, és a „mind a 

településképi megjelenésre” szövegrész, 
43. 73. § (5)–(8) bekezdése, 
44. 74. § (2) bekezdésében „A berendezések a telkek előkertjében, udvarán helyezhetők el, vagy az épület 

alárendeltebb homlokzatára szerelhetők.” szövegrész, 
45. 75. §-a. 

 
Hatvan, 2017. december 14. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 

(A 38/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
39/2017. (XII. 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) bekezdés 2. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § (1) A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. 
(III. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Jelen rendelet alkalmazásában:) 
„a) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet 

rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlannyilvántartás ekként tart nyilván. Út és járda 
használatára vonatkozóan az ingatlannyilvántartástól függetlenül az ide vonatkozó külön szabályok az irányadók.” 

 
(2) A R. 2. §-a a következő x) és y) pontokkal egészül ki: 
(Jelen rendelet alkalmazásában:) 
„x) létesítmény: a g) pontban meghatározott építményen kívül minden, az önkormányzat közforgalmú területén 

elhelyezett tárgy; 
y) árubemutató: üzlet homlokzata előtti terület használata az üzlet által forgalmazott termék bemutatása 

céljából.” 
 

2. § A R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„3. § (1) Közterület rendeltetésétől eltérő használatának engedélyezése olyan önkormányzati hatósági ügy, 

melyben a jegyző határozattal dönt. Ha a közterület útként vagy járdaként funkcionál, a használat 
engedélyezésére a 16/A. § rendelkezései az irányadók azzal, hogy az ügyben közútkezelői hozzájárulás kerül 
kiadásra. Út és járda nem közlekedési célú használatára vonatkozóan a kérelmet a 3/A. melléklet szerinti 
nyomtatványon a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Általános Igazgatási Osztályára (a továbbiakban: 
Igazgatási Osztály) kell benyújtani és az ügyet az Igazgatási Osztály készíti elő a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal  Műszaki-Koordinációs és Beruházási Osztályának (a továbbiakban: Műszaki Osztály) közreműködésével. 

(2) Közterület rendeltetésétől eltérő használatára vonatkozóan hatósági engedély ideiglenes jelleggel, jelen 
rendeletben meghatározott időtartamra adható. 



(3) Közterület rendeltetésétől eltérő használatára vonatkozó kérelmet a 3. melléklet szerinti nyomtatványon – a 
tervezett használat előtt legalább 5 nappal korábban - kell az Igazgatási Osztályhoz benyújtani. A kérelmet az 
Igazgatási Osztály készíti elő döntésre a jegyzőnek. Az engedélyezési eljárás során az Igazgatási Osztály 
beszerzi – a kérelem tárgyának megfelelően – a Műszaki Osztály, a főépítész, a főkertész, illetve önkormányzati 
rendezvények esetén a Polgármesteri Kabinet javaslatát, szakvéleményét. 

(4) Közterület rendeltetésétől eltérő használatára vonatkozó eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni az (5) bekezdésben foglaltak 
kivételével. 

(5) Közterület filmforgatási célú igénybevétele esetén a jóváhagyott hatósági szerződést vagy a jóváhagyást 
megtagadó nyilatkozatot a jegyző a kérelem beérkezését követő 2 munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig 
haladéktalanul megküldi a Heves Megyei Kormányhivatalnak. 

(6) Közterület rendeltetésétől eltérő használatáért a 4. és 4/C. mellékletben meghatározott használati díjat kell 
fizetni, kivéve, ha jelen rendelet másképpen rendelkezik. A használati díj megfizetése alól mentesítést részben 
vagy egészben a jegyző a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyetértésével adhat. A díjfizetés 
alóli mentesítés esetén a használó a terület használatáért mástól díjat nem kérhet. 

(7) Közterület rendeltetésétől eltérő használatára vonatkozó hatósági engedély nem mentesít az egyéb 
jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítése alól.” 

 
3. § (1) A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatáért meghatározott díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg 

előre, egy összegben, több évre szóló hatósági engedély esetén az adott évre irányadó díjat évente egy 
összegben előre, a tárgyév február 28. napjáig kell megfizetni. Önkormányzati rendezvényekre irányuló közterület-
használat esetén – amennyiben a polgármesteri kabinet a közterület használatához nem járul hozzá – a díjat 
haladéktalanul vissza kell fizetni – a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája útján – a 
kérelmező részére.” 

(2) A R. 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(8) A képviselő-testület a rendelet 4. és 4/C. mellékletében meghatározott díjakat minden évben december 31-

ig felülvizsgálja, az új díjszabás a következő év január 1. napjával lép hatályba.” 
 

4. § A R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A közterület-használati engedélyben foglalt jogok és kötelezettségek másra nem ruházhatók át.” 

 
5. § (1) A R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Amennyiben közterületen közterület-használati engedély nélkül épületet létesítettek – és az ügyben az 

eljárás nem tartozik más szerv hatáskörébe – a Pénzügyi-, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság kötelezi az 
épület tulajdonosát az engedély nélküli használat megszüntetésére, a közterület eredeti állapotnak megfelelő 
helyreállítására. Az épület tulajdonosa az épületet saját költségén, kártalanítás nélkül köteles a közterületről 
eltávolítani. Az engedély nélküli használat megszüntetésére vonatkozó kötelezés önkormányzati hatósági ügy, 
melyben a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság eljárására az Ákr. rendelkezéseit kell alkalmazni” 

(2) A R. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) Közterületen építési eszközök, anyagok tárolására engedély csak indokolt esetben adható és az építési 

anyag csak rendezett módon tárolható. Felújítás, bontás során keletkezett anyag csak konténerben és legfeljebb 
30 napig tárolható. Az engedély megadása során figyelembe kell venni a köztisztasági követelményeket. A 
használó köteles a közművek biztonságos üzemeltetésének a feltételeiről gondoskodni.” 

 
6. § A R. 8. §-ának g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„g) mozgóbolt az I. körzetben” 

 
7. § A R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„9. § Közterület rendeltetésétől eltérően közterület-használati engedély alapján használati díj megfizetése 

nélkül a 6. §-ban foglaltakat figyelembe véve az alábbi esetekben használható: 
a) a 7. §-ban meghatározott esetekben, amennyiben a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a 

használati díj fizetése alóli mentesítéshez határozatával hozzájárult; 
b) közfeladatot ellátó intézmény által szervezett rendezvény esetén, a 10. § i) pontja szerinti szabályozás 

kivételével; 
c) önkormányzati rendezvény esetén, de a rendezvényen történő árusító, mutatványos tevékenység díjköteles 

a 10. § i) pontja szerinti szabályozás kivételével.” 
 

8. § A R. II. fejezetének 10. §-a előtti alcíme helyébe a következő alcím lép: 
 

„Közterület rendeltetését ől eltér ő engedély nélküli és használati díj megfizetése nél küli használatának 
szabályai 

 
10. § Közterület rendeltetésétől eltérően közterület-használati engedély és használati díj megfizetése nélkül a 

6. §-ban foglaltakat figyelembe véve az alábbi esetekben használható: 
a) köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezése; 



b) szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút, alappal rendelkező zászlórúd elhelyezése; 
c) köztárgyak (padok, figyelmeztető- és tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok) elhelyezése; 
d) közfeladatot ellátó szervek, magánszemélyek részére szállított tüzelő vagy egyéb anyag,  tárgy közterületen 

történő tárolása, rakodása, ha annak időtartama a 12 órát nem haladja meg; 
e) építőanyag, építéshez szükséges szerkezet 24 óránál rövidebb időtartamra való elhelyezése - 

magánszemélyek esetében -, ha az a tevékenység a forgalmat, közlekedést nem zavarja; 
f) közművek vezetékeinek meghibásodása esetén 72 órát meg nem haladó igénybevétel oly módon, hogy a 

közműtulajdonos vagy közmű üzemeltető legkésőbb a hiba elhárítását követő 5 napon belül köteles 
adatszolgáltatást nyújtani az általa üzemeltetett közművezetékek meghibásodásának helyszíneiről; 

g) üzlethomlokzat, kirakatszekrény, árusító- és bankautomata létesítése, ha az a közterületbe 10 cm-en túl 
nem nyúlik be; 

h) önkormányzati beruházás megvalósítása; 
i) az önkormányzat vagy a közfeladatot ellátó intézmények által szervezett rendezvényen az önkormányzat 

vagy a közfeladatot ellátó intézmények által nyújtott kereskedelmi, vendéglátó-ipari tevékenység; 
j) önkormányzati hirdetés, hirdetőberendezés elhelyezése.” 

 
9. § A R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„11. § (1) A kérelmet a 3. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani. 
(2) A kérelemhez mellékelni kell: 
a) közterület-használati díj megfizetését igazoló bizonylatot; 
b) 1:1000 méretarányú helyszínrajzot, melyen a kérelemben szereplő terület helye, mérete be van jelölve; 
c) az elhelyezni kívánt berendezés, egyéb tárgy tervei olyan méretarányban, amely a részleteket is 

egyértelműen ábrázolja; 
d) közútkezelői hozzájárulást, amennyiben a közterület-használat közutat érint; 
e) idényjellegű és alkalmi árusítás esetén az árusító eszköz megjelenését ábrázoló tervet, fényképet; 
f) vendéglátó-ipari előkert esetén nyilatkozatot a nyitva tartás időtartamáról; 
g) élelmiszer, élelmiszer jellegű termék árusításához szükséges állategészségügyi hatósági engedélyt; 
h) a tevékenység gyakorlására jogosító okiratokat bemutatás céljából 
i) rendezvényhez kapcsolódó árusítás és szórakoztató tevékenység esetén a közterület-takarítási díj 

megfizetését igazoló bizonylatot; 
j) a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó közterület-használat 

vonatkozásában településképi határozatot. 
(3) Építési engedélyköteles építmény közterületen való elhelyezéséhez a polgármesternek az 5. melléklet 

szerinti tulajdonosi hozzájárulása szükséges. A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesíti a használót a közterület-
használati engedély beszerzése és a használati díj megfizetése alól.” 

 
10. § A R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Közterületen rendezvény megtartására abban az esetben adható engedély, ha a kérelemben megjelölésre 

kerül: 
a) a főrendező személye, aki a rendezvény egészért teljes felelősséggel tartozik; 
b) a résztvevők várható száma; 
c) a rendezvény megtartásához szükséges technikai eszközök felsorolása, az azok működéséhez szükséges 

közművek megjelölése.” 
 

11. § A R. 16/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén a 3. § (1) bekezdésében foglaltakon túl egyebekben a 

közúti közlekedésről szóló külön jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni.” 
 

12. § A R. 20/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A minimális (legkisebb megváltható) parkolási időtartam 30 perc, maximális (legnagyobb megváltható) 

parkolási időtartam a 2. melléklet 1.a) pontjában megjelölt parkolóhelyek tekintetében három óra, a 2. melléklet 
1.b) pontjában megjelölt parkolóhelyek tekintetében másfél óra.” 

 
13. § (1) A R. 20/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Kizárólagos használatú várakozóhelynek minősül a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal épülete előtt 

található hatvani 2994/3. hrsz-ú közterületen megjelölt parkolóhelyek, mely a KRESZ 15. § (1) bekezdés b) 
pontjában meghatározott módon került kijelölésre.” 

(2) A R. 20/D. § (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Az (1) bekezdés szerinti parkolóhelyen a várakozási tilalom munkanapokon hétfői munkarend esetén 8.00-

19.00 óráig, keddi, szerdai és csütörtöki munkarend esetén 8.00-17.00 óráig, pénteki munkarend esetén 8.00-
13.00 óráig tart.” 

 
14. § (1) A R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A R. 3/B. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3) A R. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
(4) A R. 4/A. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 



(5) A R. 4/C. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
 

15. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba és 2018. január 2-án hatályát veszti. 
(2) Hatályát veszti a R. 20/D. § (4) bekezdése. 

 
Hatvan, 2017. december 14. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 

(A 39/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
40/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 

a nem közm űvel összegy űjtött háztartási szennyvíz begy űjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 
8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításá ról  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.§ (6) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 
szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanító 
helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét a Végső Company 60 Kft. (székhelye: 3000 
Hatvan, Táltos utca 21., a továbbiakban: közszolgáltató) jogosult és köteles ellátni, Hatvan Város 
Önkormányzatával kötött  közszolgáltatási szerződés alapján.” 

 
2. § A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 
3. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba, és 2018. január 2-án hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2017. december 14. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
1. melléklet a 40/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez 

„1. melléklet a 8/2016. (III. 26.) önkormányzati rendelethez 
 

A nem közm űvel összegy űjtött háztartási szennyvíz begy űjtésére vonatkozó közszolgáltatás díjai:  
 

– Települési folyékony hulladék 
szállítási, illetve elhelyezési díjai bruttó 2.310,- Ft/m3 

 
– Száraz WC tisztítás, 

szállítás, ártalmatlanítás díja bruttó 9.431,- Ft /db” 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
41/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 

a Hatvan helyi jelent őségű védett természeti területeir ől szóló 40/2014. (XI. 15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § A Hatvan helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 40/2014. (XI. 15.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A Kisgombosi tölgyes helyi jelentőségű védett terület kiterjedése 18,7 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi 
számai 0479/2.” 

 



2. § A R. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A faegyed ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma 5331/41.” 
 
3. § (1) A R. 2. mellékletének 2. pontjában a „0479/2a, 0479/2b” szövegrész helyébe a „0479/2” szöveg lép. 
(2) A R. 9. mellékletének 2. pontjában az „5331/21” szövegrész helyébe az „5331/41” szöveg lép. 
 
4. § Ez a rendelet 2017. december 16-án lép hatályba, és 2017. december 17-én hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2017. december 14. 
 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2017. DECEMBER 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 

 
Határozat száma :  701/2017. (XII. 14.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. december 14-i ülésének napirendjét a következők 
szerint állapította meg: 
Napirend el őtt:  

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

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a Jogi és Ellenőrzési Bizottság új tagjának megválasztásáról, továbbá a képviselő-testület, 
valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

2. Előterjesztés a képviselő-testület 2018. évi munkatervéről 
3. Előterjesztés a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeummal 

kapcsolatos döntésekről 
4. Előterjesztés az intézményi élelmezési nyersanyagköltségről és azok térítési díjairól szóló 68/2013. (XII. 

20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
5. Előterjesztés a Hatvani Rendőrkapitányság munkatársainak jutalmazásáról 
6. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
7. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszodában történő intézményi úszásoktatás 2018. évi 

költségeinek finanszírozásáról 
8. Előterjesztés a gyermekek átmeneti gondozásáról szóló ellátási szerződés  
9. Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal kötendő közművelődési megállapodásról 
10. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról, 

illetménykiegészítéséről és a vezetői pótlékról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 
11. Előterjesztés a Településképi Arculati Kézikönyv jóváhagyásáról és a településkép védelméről szóló új 

önkormányzati rendelet megalkotásáról 
12. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek kiemelt fejlesztési területre szóló 

módosításáról 
13. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 

15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
14. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról és a Végső Company 60 
Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 

15. Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításának előkészítéséről 

16. Előterjesztés közterület elnevezéséről 
17. Beszámoló a 2017. évben elvégzett környezetvédelmi feladatokról 
18. Előterjesztés Hatvan Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatáról 
19. Tájékoztató a volt Cukorgyári-tó vízutánpótlási kötelezési eljárással kapcsolatos másodfokú döntésről 
20. Előterjesztés Hatvan helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 40/2014. (XI. 15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
21. Előterjesztés a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére nyújtott tagi kölcsön 

visszafizetési határidejének módosításáról 
22. Előterjesztés az „Elektromos töltőállomások kialakítása és üzemeltetése” tárgyában megkötendő 

szerződéssel kapcsolatban 
23. Előterjesztés a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal őrzés-védelmi feladatainak ellátása” tárgyában 

megkötendő szerződéssel kapcsolatban 
24. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat részére gépjármű beszerzéséről 
25. Előterjesztés a „Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítása Program” tárgyú 

pályázathoz kapcsolódó döntésről 
26. Előterjesztés a 2016. évben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott 

támogatási kérelmekről 
27. Előterjesztés „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei című országos 

kertművelő programhoz való csatlakozásról 
28. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének módosításáról 
29. Előterjesztés a „Munkagépek tartós bérletére vonatkozó szolgáltatás megrendelése” tárgyú közbeszerzési 

eljárással kapcsolatos döntésről 
30. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 
31. Előterjesztés a temető támfal II. ütemének stabilizálási munkáihoz kapcsolódó döntésekről 
32. Előterjesztés tűzjelző rendszer átépítési munkájához kapcsolódó döntésről 
33. Előterjesztés a Hatvan, Szepes Béla utca 2. szám alatti irodaház kazán cseréjével kapcsolatos döntésről 
34. Előterjesztés a csapadékvíz hálózat üzemeltetésével kapcsolatos döntésről 



35. Előterjesztés állati melléktermékek elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos feladat ellátásáról 
36. Előterjesztés forgalomtechnikai elemek karbantartásáról 

Előterjeszt ő, előadó az 1-36. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
37. Egyebek 

ZÁRT ÜLÉS:  
1. Előterjesztés „Az év vállalkozása” díj és a „Hatvan Város Együttműködő Partnere” díj adományozásáról 
2. Előterjesztés névhasználat iránti engedélykérelemről 

Előterjeszt ő, előadó az 1-2. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester” 
 

Határozat száma :  702/2017. (XII. 14.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 432., 433. (VIII. 31.), 479. (IX. 18.), 541., 542. (IX. 28.) 561., 
566., 577., 578., 579., 580., 581., 582., 583., 584., 585., 586., 587., 588., 589., 590., 592., 593. (X. 26.), 615., 
617., 618., 619., 620., 621., 622., 623., 624., 625., 626., 627. (XI. 9.), 635., 636. (XI. 13.) 2017. évi lejárt határidejű 
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja.” 

 
Határozat száma :  703/2017. (XII. 14.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Rákócziné Lózs Csilla önkormányzati képviselőt 2018. január 
1-jétől a Jogi és Ellenőrzési Bizottság tagjának választja meg.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. január 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  704/2017. (XII. 14.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a 2018. évi munkatervét 
a határozat melléklete szerint elfogadja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a képviselő-testületi ülések előkészítését a 
munkaterv szerint szervezzék meg. A képviselő-testület továbbá felhívja bizottságait, hogy a 2018. évi 
munkaterveiket a képviselő-testületi ülések napirendjeinek figyelembevételével fogadják el.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 29. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 704/2017. (XII. 14.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  705/2017. (XII. 14.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) fenntartója, valamint 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.) egyszemélyes alapítója és kizárólagos tulajdonosa jóváhagyja az Integrált 
Intézmény, a Beruházó Kft., valamint a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 
13-09-129463, székhelye: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852. hrsz.) között létrejött és a képviselő-testület 
829/2015. (XII.17.) számú határozatával jóváhagyott megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetését 
a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza az intézményvezetőt, illetve az ügyvezetőt a 
megállapodást közös megegyezéssel megszüntető okirat aláírására azzal, hogy amennyiben a megszüntető okirat 
felek által aláírt végleges szövegében a határozat melléklete szerinti szöveghez képest változás van, az 
utólagosan előterjesztésre kerüljön a képviselő-testület ülésére.” 

 
H a t á r i d ő  : 2017. december 31. (megszüntető okirat aláírására) 
F e l e l ő s  : Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény vezetője 
  Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője 
 

MEGÁLLAPODÁST MEGSZÜNTET Ő OKIRAT  
 
amely létrejött egyrészről,  
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 

− székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.  
− törzskönyvi azonosító száma: 826073 
− adószáma: 15826075-2-10 



− képviseli: Márkus Marianna intézményvezető 
− mint fenntartó és üzemeltető /továbbiakban: Integrált Intézmény / 
 

másrészről: 
 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság  

− székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.  
− cg. száma: 10-09-032167 
− adószáma: 23467323-2-10 
− képviseli: Nagy Ferenc ügyvezető  
− mint vagyonkezelő és bérbeadó /továbbiakban: Beruházó Kft., vagy bérbeadó/ 

 
harmadrészről :  
 
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit  Korlátolt Felelősségű Társaság  

− székhelye: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852. hrsz. 
− cg. száma: 13-09-129463 
− adószáma: 15826075-2-10 
− képviseli: Dr. Ujváry Tamás ügyvezető 
− mint bérlő /továbbiakban: Gödöllői Kastély Kft., vagy bérlő/ 

 
együttesen: felek – között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 
 
1./ Megállapodó felek 2015. december 22. napján egymással megállapodást kötöttek tekintettel arra, hogy 2016. február 
1-jei hatállyal az ÉMOP-2.1.1/A-12-k-2012-0003 azonosítószámú, „Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum létrehozása a hatvani Grassalkovich-kastély rekonstrukciója és turisztikai célú hasznosítása” 
című projekt (a továbbiakban: Projekt) keretében megvalósított épületegyüttest és az abban található ingóságokat a 
Projekt fenntartása céljából a Gödöllői Kastély Kft., valamint a Beruházó Kft. egymás között megosztva üzemeltette. 

 
2./ A Magyar Közlöny 2017. évi augusztus 28-ai 136. számában jelent meg a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum és annak feladatai ellátását szolgáló ingatlan helyzetének rendezéséről szóló 
1572/2017. (VIII. 28.) számú Kormány határozat, melyben a Kormány döntött arról, hogy a hatvani Széchenyi 
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum működtetését 2018. január 1-jével az Országos Magyar 
Vadászkamara vegye át, továbbá hogy a feladatellátást szolgáló ingatlan – a rendelkezésre álló személyi, tárgyi, 
vagyoni és pénzügyi feltételekkel együtt – teljeskörűen kerüljön átadásra az Országos Magyar Vadászkamara részére. 
 
3./ Megállapodó felek fenti Kormány határozatra tekintettel a közöttük 2015. december 22. napán létrejött 
együttműködési megállapodást 2017. december 31-ei hatállyal közös megegyezéssel megszüntetik. 
 
4./ Megállapodó felek kijelentik, hogy az ingóságok birtokbaadására az új működtetővel, az Országos Magyar 
Vadászkamarával együttesen külön okirat keretében, az ingatlan birtokbaadására az Országos Magyar Vadászkamarával 
és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel együttesen külön okirat keretében előre egyeztetett időpontban 2017. 
december 31. napjáig kerül sor. 
 
5./ Megállapodó felek jelen okirat aláírásával egyidejűleg kijelentik, hogy amennyiben az ingóságok és az ingatlan 
birtokbaadása során hiányt nem észlelnek, továbbá Gödöllői Kastély Kft. a 2017. december havi bérleti díjat 2018. 
január 15. napjáig Beruházó Kft.-nek megfizeti, úgy egymással teljeskörűen elszámoltak, fenti megállapodásból 
eredően egymással szemben semminemű további követelésük vagy igényük nincsen. 
 
6./ Jelen megállapodást közös megegyezéssel megszüntető okirat aláírására Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testülete 705/2017. (XII. 15.) számú határozatával a Beruházó Kft. ügyvezetőjét, míg a Gödöllői Kastély Kft. 
taggyűlése ………. számú határozatával a kft. ügyvezetőjét felhatalmazta. 

 
Beruházó Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megállapodást megszüntető okiratot annak aláírásától számított 
15 napon belül jóváhagyás céljából megküldi a Közreműködő Szervezet részére. 

 
Gödöllői Kastély Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt kapcsán az eseteleges ellenőrzések során – amennyiben 
szükséges és adat, információ vagy dokumentum áll rendelkezésére – a továbbiakban is együttműködik. 

 
Felek a jelen megállapodást megszüntető okiratot elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, képviselőik útján jóváhagyólag aláírták. 



 
Hatvan, 2017. …………..….. hó …. napja 
 

Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
képv.: Márkus Marianna igazgató 

 
 

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 

képv.: Nagy Ferenc ügyvezető 
 
 

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. 
képv.: Dr Ujváry Tamás ügyvezető 

 
Határozat száma :  706/2017. (XII. 14.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a társaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 
utólagosan jóváhagyja 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.) és 
az Országos Magyar Vadászkamara (székhelye: 1027 Budapest, Medve utca 34-40., bírósági nyilvántartási 
száma: 01-03-0000018) között megkötött konzorciumi megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője 
 

(A 706/2017. (XII. 14.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 

Határozat száma :  707/2017. (XII. 14.)  sz.  képv. test. hat.  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a társaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 
felhatalmazza a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.), mint kedvezményezettet, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató képviseletében 
eljáró Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságával (3525 Miskolc, Hősök tere 3.) mint 
közreműködő szervezettel, valamint az Országos Magyar Vadászkamarával (székhelye: 1027 Budapest, Medve 
utca 34-40., bírósági nyilvántartási száma: 01-03-0000018) kötendő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
támogatási szerződést aláírja. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri az ügyvezetőt, hogy a felek által aláírt támogatási 
szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét utólagosan terjessze a képviselő-testület elé.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 31. (az okirat aláírására) 
F e l e l ő s  : Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője 
 

Határozat száma :  708/2017. (XII. 14.)  sz.  képv. test. hat.  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a társaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 
jóváhagyja 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.) a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cg.száma: 01-10-045784) és az Országos Magyar 
Vadászkamara (székhelye: 1027 Budapest, Medve utca 34-40., nyilvántartási száma: 01-03-0000018) közötti a 
hatvani 2713/4 hrsz. alatt felvett kastély megnevezésű ingatlanra a Beruházó Kft. javára bejegyzett 
vagyonkezelési jog törlését és az Országos Magyar Vadászkamara javára vagyonkezelési jog alapítását 
tartalmazó vagyonkezelési szerződésnek a határozat melléklete szerinti szövegét. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza az ügyvezetőt a Beruházó Kft. javára bejegyzett 
vagyonkezelési jog törlésére vonatkozó nyilatkozat és az Országos Magyar Vadászkamara javára vagyonkezelési 
jog alapítását tartalmazó vagyonkezelési szerződés aláírására, azzal, hogy amennyiben a vagyonkezelési 
szerződés mindhárom fél aláírt végleges szövegében a határozat melléklete szerinti szöveghez képest változás 
van, az utólagosan előterjesztésre kerüljön a képviselő-testület ülésére.” 

 
H a t á r i d ő  : 2017. december 31. (az okirat aláírására) 
F e l e l ő s  : Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője 



 
(A 708/2017. (XII. 14.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  709/2017. (XII. 14.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Magyar Vadászkamarával (székhelye: 1027 
Budapest, Medve utca 34-40., bírósági nyilvántartási száma: 01-03-0000018) a hatvani 2713/4 hrsz. alatt felvett 
kastély megnevezésű ingatlannak az Ifjúsági Ház által használt 1666 m2 nagyságú épületrészére és a hozzá 
tartozó területre használati megállapodást köt a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a használati 
megállapodás aláírására azzal, hogy amennyiben a használati megállapodás felek által aláírt végleges 
szövegében a határozat melléklete szerinti szöveghez képest változás van, azt utólagosan terjessze a képviselő-
testület elé.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 31. (a használati megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Használati megállapodás 

 
amely létrejött egyrészről a  
 
Országos Magyar Vadászkamara (székhelye: 1027 Budapest, Medve u. 34-40., nyilvántartási száma: 01-03-0000018, 
adószáma: 18087815-2-41, képviseli: Dr. Jámbor László elnök), mint Vagyonkezelő (a továbbiakban: Vagyonkezelő)  
 
másrészről: 
 
Hatvan Város Önkormányzata (törzsszám: 15729394, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., képviseli: Horváth 
Richárd, polgármester), mint Használó (a továbbiakban: Használó) között az alulírott helyen és időben az alábbi 
feltételek szerint: 
 
1.) Szerződő Felek rögzítik, hogy Vagyonkezelő vagyonkezelésében áll a Hatvani Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 
ingatlan-nyilvántartásában a Hatvan 2713/4 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a 3000 Hatvan, Kossuth tér 24. szám 
alatt megtalálható, a Magyar Állam tulajdonában álló, kastély megjelölésű (a továbbiakban: Kastély) műemlék ingatlan. 
 
Vagyonkezelő vagyonkezelői joga 33638/1995.07.18. számon került bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. 
 
A vagyonkezelési szerződés 2.6. pontja alapján Vagyonkezelő és Használó között legkésőbb a szerződés hatályba 
lépését követő 60 napon belül használati szerződés aláírására kell, hogy sor kerüljön a Kastély Használó kizárólagos 
használatában álló, 1.666 m2 alapterületű, „az Ifjúsági Ház által használt épületrészre és a hozzátartozó területrészre” 
vonatkozóan. 
 
2.) Szerződő Felek rögzítik, hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés szerint a vagyonkezelt ingatlanon 
33638/1995.07.18. szám alatt Hatvan Város Önkormányzata jogosult részére használati jog áll fenn az Ifjúsági ház által 
használt épületrészre (ún.: Kastély Ny-i szárny) és a hozzá tartozó területrészre, amelynek területe 1666 m2. Korábbi 
vagyonkezelő Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 
az ingyenes használattal terhelt területrészre Hatvan Város Önkormányzat jogosulttal az MNV Zrt. előzetes 
jóváhagyásával – megállapodást kötött 2012. március 5. napján aláírt használati megállapodás (ingyenes használatra)’ 
megnevezésű dokumentum és az annak mellékletét képező, a használati szerződés tárgyát képező ingatlanrészt (a 
továbbiakban: Ifjúsági Ház) pontosan megjelölő vázrajzban foglaltak szerint. 
A hivatkozott vázrajz a jelen szerződésnek is 1. számú mellékletét képezi. 
 
3.) Vagyonkezelő a jelen megállapodás aláírásával kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy Használó a jelen 
szerződés 2. pontjában hivatkozott határozatban és az annak alapján aláírt használati megállapodásban foglaltak szerint, 
az abban rögzített jogok és kötelezettségek változatlan fenntartása mellett a továbbiakban is ingyenesen használja 
közszolgálati tevékenység céljára a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező vázrajzon bekeretezéssel megjelölt 
épületrészt és a hozzá csatlakozó területet. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. ……………… határozata és a 
határozat alapján 2012. március 5-én kelt ingyenes használati megállapodás jelen használati megállapodás 2. számú 
mellékletét képezi. 
 
4.) Az ’Ifjúsági Ház’ jelenleg is Használó birtokában van, az jelenleg is eredeti funkciójának megfelelően, aktuálisan 
Grassalkovich Művelődési Központ elnevezéssel működik, így szerződő feleknek a birtokba adásról rendelkezniük nem 
kell. 
 



5.) Szerződő Felek – a tulajdonos Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel 
előzetesen egyeztetve – rögzítik, hogy a vagyonkezelő személyében a 2017. …….hó……… napján aláírt szerződés 
alapján bekövetkezett változás Használó ingyenes használati jogát nem érinti, az változatlan formában továbbra is 
fennáll. 
 
Ezen körülményre figyelemmel a vagyonkezelő személyében bekövetkezett változás kapcsán ingatlan-nyilvántartási 
eljárás lefolytatása nem szükséges, mivel az ingatlan-nyilvántartás Használó használati jogosultságát helytállóan 
tartalmazza. 
 
6.) Használó a jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Kastély épületére nézve Vagyonkezelő 
általános vagyonbiztosítást kötött, mely nem terjed ki Használónak az ’Ifjúsági Házban’ – jelenlegi elnevezése szerint: 
Grassalkovich Művelődési Központ - elhelyezett vagyontárgyaira, e körben a kárveszélyt Használó köteles viselni. 
A használat célját szolgáló tevékenységek ellátásához szükséges vagyon-, illetve egyéb biztosítási szerződések 
megkötése, a tűz- és munkavédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartása, felszerelések, eszközök biztosítása, 
karbantartása, ellenőrzése, rendeltetésszerű használatra való alkalmasságának biztosítása Használó kötelezettsége. 
 
7.) Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás Használónak az Ingatlanon jelenleg fennálló, az Ingatlanhoz 
kapcsolódó jogosultságait semmilyen formában nem csorbítja. 
 
8.) Szerződő felek rögzítik, hogy a Vagyonkezelő vagyonkezelői jogának megszűnése nem érinti a Használó ingyenes 
használati jogát, az ingyenes használati jog a jelen megállapodás 2.)  pontjában  meghatározott  ingatlanrészen  továbbra 
is fennmarad. 
 
9./ Jelen használati megállapodás 2018. január 1. napjával lép hatályba. 
 
10.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a Nemzeti vagonról szóló törvény 
rendelkezései az irányadók. 
 
H a t v a n , 2017……hó….napján 
 
.........................................................   ........................................................ 
 Országos Magyar Vadászkamara    Hatvan Város Önkormányzata 
Képv.: Dr. Jámbor László elnök    képv. Horváth Richárd polgármester 

Vagyonkezelő      Használó 
 

Határozat száma :  710/2017. (XII. 14.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a társaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 
jóváhagyja, hogy 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.) az 
ÉMOP -2.1.1/A-12-K-2012-0003 azonosító számú „A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum létrehozása – a hatvani Grassalkovich-kastély rekonstrukciója és turisztikai célú hasznosítása” című 
projekt keretében beszerzett és a határozat mellékletét képező értékbecslésben szereplő ingóságokat az 
Országos Magyar Vadászkamara (székhelye: 1027 Budapest, Medve utca 34-40., bírósági nyilvántartási száma: 
01-03-0000018) részére ingyenesen tulajdonba adja, a tulajdon átruházási szerződést aláírja. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri az ügyvezetőt, hogy a felek által aláírt tulajdonjog 
átruházási szerződés szövegét utólagosan terjessze a képviselő-testület elé.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 31. (a tulajdon átruházási szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője 
 

(A 710/2017. (XII. 14.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 

Határozat száma :  711/2017. (XII. 14.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Magyar Vadászkamarával (székhelye: 1027 
Budapest, Medve utca 34-40., bírósági nyilvántartási száma: 01-03-0000018) a Hatvan városában történő 
hatékony együttműködés érdekében a határozat melléklete szerinti tartalommal együttműködési megállapodást 
köt. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési 
megállapodás megkötésére azzal, hogy amennyiben az együttműködési megállapodás felek által aláírt végleges 
szövegében a határozat melléklete szerinti szöveghez képest változás van, azt utólagosan terjessze a képviselő-
testület elé.” 



 
H a t á r i d ő  : 2017. december 31. (az együttműködési megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  

 
Amely létrejött egyrészről,  
 
Hatvan Város Önkormányzata 

– székhelye: 3000 Hatvan Kossuth tér 2. 
– törzsszáma: 729392 
– adószáma: 15729394-2-10 
– képviseli: Horváth Richárd polgármester 
– /továbbiakban, mint: Önkormányzat / 
 

másrészről: 
 
Országos Magyar Vadászkamara  

– székhelye: 1027 Budapest, Medve u. 34-40. 
– Bírósági nyilvántartási száma: 01-03-0000018 
– adószáma: 18087815-2-41 
– képviseli: Dr. Jámbor László elnök 
– /továbbiakban, mint: Vadászkamara/ 

 
együttesen: felek – között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 
 

ELŐZMÉNYEK 
 

A Magyar Közlöny 2017. évi augusztus 28-ai 136. számában jelent meg a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum és annak feladatai ellátását szolgáló ingatlan helyzetének rendezéséről szóló 
1572/2017. (VIII. 28.) számú Kormány határozat, melyben a Kormány döntött arról, hogy a hatvani Széchenyi 
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum működtetését 2018. január 1-jével az Országos Magyar 
Vadászkamara vegye át, továbbá hogy a feladatellátást szolgáló ingatlan – a rendelkezésre álló személyi, tárgyi, 
vagyoni és pénzügyi feltételekkel együtt – teljeskörűen kerüljön átadásra az Országos Magyar Vadászkamara részére. 
 
A fent hivatkozott Kormány határozat értelmében a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában álló a Hatvani Járási 
Hivatal Földhivatali Osztálya Ingatlan-nyilvántartásában a hatvani 2713/4 hrsz. alatt felvett, természetben: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 24. szám alatt fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban kastély megnevezésű ingatlan, valamint az 
ÉMOP-2.1.1/A-12-k-2012-0003 kódszámú, „A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
létrehozása – a hatvani Grassalkovich-kastély rekonstrukciója és turisztikai célú hasznosítása“ című pályázat 
megvalósítása során beszerzett, a kastélyban elhelyezett eszközállomány a Vadászkamara üzemeltetésébe kerül. 
 
Megállapodó felek Hatvan városában történő hatékony együttműködésük érdekében az alábbi megállapodást kötik: 
 
1. A kastélyban található díszterem méltó helyéül szolgál az Önkormányzat által megtartott rangos 
eseményeknek, különösen díjátadóknak, ünnepi testületi-üléseknek, valamint esküvői szertartásoknak. Jelen 
megállapodás hatálya alatt a Vadászkamara Kft az Önkormányzat részére 4.000,-Ft+ÁFA/ alkalom bérleti díj ellenében 
biztosítja a hatvani Grassalkovich-kastély dísztermének előre egyeztetett időpontban történő használatát a rangos 
önkormányzati események megtartásához alkalmanként maximum 6 órás időintervallumban, évente legfeljebb 15 
alkalommal. 
 
2. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozólag, hogy, mint anyakönyvi szolgáltatási díjat, nem számít 
fel külső helyszínért fizetendő díjat a hatvani Grassalkovich-kastély dísztermében tartandó esküvői szertartásokért, 
továbbá az anyakönyvvezetőnél házasságkötési szándékukat bejelentőknek helyszínként ajánlja a hatvani 
Grassalkovich-kastély dísztermét, valamint a Gödöllői Kastély Kft. esküvői szertartásokhoz nyújtott szolgáltatásait. 
 
3. A Vadászkamra kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a házasulandóknak a hatvani Grassalkovich-kastély 
díszterem használatának díjából legalább 50%, az általa esküvők kiszolgálásához nyújtott szolgáltatások díjából 
legalább 30% kedvezményt nyújt, amennyiben legalább az egyik házasulandó fél állandó lakcíme Hatvanban van. 
 
4. A Vadászkamara vállalja, hogy a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet rendelkezéseiben 
meghatározottak szerint Hatvan Kártya elfogadó hely lesz a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum tekintetében, és a kártya birtokosok részére  60 % mértékű kedvezményt biztosít a Széchenyi 



Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum normál, listás – nem akciós – múzeumi jegy árakból, valamint 
10% kedvezményt biztosít az általa a hatvani Grassalkovich-kastélyban szervezett programok belépő díjaiból. A 
Vadászkamara vállalja, hogy a hatvani lakcímkártyával rendelkezőknek, illetve a hatvani oktatási intézményekből 
szervezett, előre bejelentett módon érkezőknek 50% kedvezményt biztosít a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum múzeumi normál belépőjegy áraiból. Felek rögzítik, hogy azon alkalmak 
esetében, amikor a Vadászkamara a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
tekintetében egyedi akciók keretében a listás belépő árakból 50%-ot elérő, vagy meghaladó kedvezmény biztosít bárki 
számára, az ilyen akciós jegyekből a hatvani lakcím kártyával rendelkezők, vagy a hatvani oktatási intézményből 
szervezett, előre bejelentett módon érkezők számára további kedvezményt már nem köteles nyújtani. 
 
5. Felek kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy a Hatvan városában megrendezésre kerülő valamennyi 
rendezvény és program időpontja és tartalma vonatkozásában az adott időszakra megjelenő önkormányzati 
programfüzet kiadását megelőzően egymással egyeztetnek annak érdekében, hogy a város és intézményei által 
szervezett programok és a Vadászkamara által szervezett rendezvények időben összehangoltan kerüljenek 
megszervezésre, és a Vadászkamara programjai és rendezvényei az önkormányzat által kiadott programfüzetben 
megjelenhessenek, ezáltal a lakosság számára elérhetővé váljanak. 
 
6. Felek kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy egymás programjait, kiadványait kölcsönösen népszerűsítik, 
és közreműködnek abban, hogy az általuk végzett tevékenységek sikeresen tudjanak működni. 
 
7. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Hatvan városában működő turisztikai attrakciót nyújtó közművelődési 
intézmények és Vadászkamara népszerűsítése és látogatószámának növelése érdekében szorosan együttműködnek, 
egymás szolgáltatásait kölcsönösen ajánlják. A turisztikai vonzerő fejlesztés- és turisztikai szolgáltatási kínálat növelése 
érdekében Felek vállalják, hogy egymás tevékenységét segítik. 
 
8. Önkormányzat kifejezetten hozzájárul, hogy a tulajdonában álló Nagy Endre Rendezvényterem és kapcsolódó terei 
tekintetében az azt mindenkor vagyonkezelő, üzemeltető Társasággal a Vadászkamara a terem jutalék ellenében történő, 
rendezvény célú értékesítésére megállapodást kössön.  
 
9. Jelen megállapodást a felek 2018. január 1. napjától számított 6 éves határozott időtartamra, kötik meg, mely ezen 
időtartam lejárta előtt felek legalább 90 nappal a lejárat előtti erre vonatkozó közös megállapodása alapján 
meghosszabbítható további legalább 5 éves időtartammal. 
 
10. Felek közös megegyezésük esetén írásbeli alakban jogosultak jelen megállapodás módosítására. Felek 
megállapodnak abban, hogy évente legalább egy alkalommal a tárgyév január 31. napjáig jelen megállapodás 
rendelkezéseit közösen áttekintik, és szükség esetén azt módosítják. Felek vállalják, hogy a jelen Megállapodás 1. 
pontjában Hatvan Város Önkormányzata részére biztosított kedvezményes bérleti díjat minden évben a KSH által az 
előző évre kiadott inflációs rátával egyező mértékben megemelik. Amennyiben az előző évben a KSH által megadott 
éves infláció negatív mértékű, abban az esetben az előző év bérleti díja marad hatályban. 
 
11. Jelen megállapodást annak lejárata előtt rendes felmondással megszüntetni nem lehet, bármelyik felet azonban 
megilleti az azonnali felmondás joga, ha a másik fél jelen szerződésből eredő valamely lényeges kötelezettségét 
megsérti. Az azonnali hatályú felmondás jogának gyakorlása előtt felek a szerződésszegő felet kötelesek felhívni – 
határidő tűzésével - a szerződésszegés megszüntetésére, és az azonnali hatályú felmondási jog csak és kizárólag a 
megadott határidő eredménytelen elteltét követően gyakorolható. 
 
12. Szerződő felek tudják és feltétel nélkül elfogadják, hogy a jelen okirat keretében történt megállapodásuk minden 
további intézkedés nélkül megszűnik, amennyiben a Vadászkamara és üzemeltetési joga bármely okból a Széchenyi 
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum vonatkozásában megszűnik. 
 
13. A Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás végrehajtásakor a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe 
véve, az eljárási cselekmények során jóhiszeműen, egymással szorosan együttműködve jártak el. 
 
14. Amennyiben a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum működtetését az 
Országos Magyar Vadászkamara 3. személy útján kívánja ellátni, úgy már jelen okirat aláírásával egyidejűleg 
kötelezettséget vállal arra, hogy jelen megállapodásban vállalt kötelezettségeinek ebben az esetben is maradéktalanul 
eleget tesz a működtetést ellátó 3. személy útján. 
 
15. Jelen megállapodás aláírására Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 711/2017. (XII. 15.) számú 
határozatával Hatvan város polgármesterét felhatalmazta. 
 
Felek a jelen megállapodást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviselőik 
útján jóváhagyólag aláírták. 



 
Hatvan, 2017. ……………… hó …. napján 
 

Hatvan Város Önkormányzata  
képv : Horváth Richárd polgármester 

 
Országos Magyar Vadászkamara 
képv: Dr. Jámbor László elnök 

 
Határozat száma :  712/2017. (XII. 14.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Rendőrkapitányság (székhely: Hatvan, Ratkó József 
út 14.) 5 fő rendőr munkatársának 40.000,- Ft/fő összegű Erzsébet-utalványt ad támogatásként, melynek fedezete 
Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendeletben, a 
polgármesteri keret költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  713/2017. (XII. 14.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 

10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Paraszt Alíz Lotti, Zaja Liliána, Landesz Lili Sára, Szentesy Zsófia, 
Varga Balázs Bence, Kiss Bence, Hajdú Péter Kornél, Földesi Molli Andrea, Földi Aida Petra, Juhász Janka, 
Petlánovics Bence és Tusán Zsófia gyermekeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban 
részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe. 

2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 480.000,- Ft – azaz Négyszáznyolcvanezer forint – 
támogatást biztosít Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 2/b. mellékletében, a szociális feladatokban szereplő „Fiatalok helyi életkezdési 
támogatása” előirányzat terhére.” 

 
H a t á r i d ő  : 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  714/2017. (XII. 14.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 3978/58 hrsz.-ú, uszoda megnevezésű, 

természetben a 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 2. szám alatt található Markovits Kálmán Városi Uszoda 
ingatlan kizárólagos tulajdonosa egyetért azzal, hogy a Markovits Kálmán Városi Uszodát az uszoda 
üzemeltetője, a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Szepesi Béla utca 2.) intézményi 
úszásoktatás céljára, 2018. január 1-jétől használatba adja a hatvani önkormányzati fenntartású óvodák, a 
Tankerületi Központ által fenntartott általános iskolák, a Váci Egyházmegyével kötött együttműködési 
megállapodás 7. pontja értelmében az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, 
Rákóczi út 4.), valamint a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola (székhely: 3000 Hatvan, Ratkó J. u. 10.) részére. 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. január 1-től 2018. december 31-ig biztosítja az 
intézményi úszásoktatás fedezetét a határozat melléklete szerint mindösszesen 15.412.500.- Ft+ÁFA, azaz 
bruttó 19.573.875.- Ft értékben, amelyből az óvodákra eső 2.587.500.- Ft+ÁFA, azaz bruttó 3.286.125.- Ft az 
önkormányzat költségvetésében átcsoportosításra kerül. Az általános iskolákra eső 12.825.000.- Ft+ÁFA, 
azaz bruttó 16.287.750.- Ft az önkormányzat költségvetéséből kerül kifizetésre, valamint az Újhatvani Római 
Katolikus Általános Iskola részére átadásra kerül átadott pénzeszközként 1.800.000.- Ft+ÁFA, azaz bruttó 
2.286.000.- Ft a 2018. évi költségvetés terhére.”  

 
H a t á r i d ő  : 1. pont: 2017. december 31. (az uszodahasználati szerződések aktualizálására) 
  2. pont: 2018. február 15. 
F e l e l ő s  : 1. pont: a köznevelési intézmények vezetői 
  2. pont: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
 

Az önkormányzati fenntartású hatvani óvodák, a Hatva ni Tankerületi Központ által fenntartott   általános  
iskolák, az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola valamint a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános 

Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézm ény és Speciális Szakiskola úszásoktatásának 
költségei 



Intézmény neve Csoportok 
száma 

Úszásoktatás 
intézményenkénti 
összóraszáma         
2017/2018. tanév tél-
tavasz 2018/2019. tanév 
ősz-tél (óra) 

Nettó támogatási 
összeg 

Bruttó 
támogatási 

összeg 

Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda  1 15 337 500 Ft 428 625 Ft 
Hatvani Napsugár Óvoda 1 10 225 000 Ft 285 750 Ft 
Hatvani Százszorszép Óvoda 2 30 675 000 Ft 857 250 Ft 
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda 1 15 337 500 Ft 428 625 Ft 
Hatvani Csicsergő Óvoda 1 10 225 000 Ft 285 750 Ft 
Hatvani Varázskapu Óvoda 1 15 337 500 Ft 428 625 Ft 
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda 2 20 450 000 Ft 571 500 Ft 
Óvodák összesen 9 115 2 587 500 Ft 3 286 125 Ft 
          
Hatvani Kossuth Lajos Általános 
Iskola*  12 120 2 700 000 Ft 3 429 000 Ft 
Tankerület által támogatott 
osztályok száma 5*   0 Ft 0 Ft 
Hatvani 5. Sz. Általános Iskola* 9 90 2 025 000 Ft 2 571 750 Ft 
Tankerület által támogatott 
osztályok száma 5*   0 Ft 0 Ft 

Hatvani Kodály Zoltán 
Értékközvetít ő és 
Képességfejleszt ő Általános 
Iskola* 12 120 2 700 000 Ft 3 429 000 Ft 
Tankerület által támogatott 
osztályok száma 5*   0 Ft 0 Ft 
Hatvani Szent István Általános 
Iskola* 16 160 3 600 000 Ft 4 572 000 Ft 
Tankerület által támogatott 
osztályok száma 5*   0 Ft 0 Ft 
Hatvani Lesznai Anna Óvoda, 
Általános Iskola, Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény és Speciális 
Szakiskola* 0 0 0 Ft 0 Ft 
Tankerület által támogatott 
osztályok száma 2*   0 Ft 0 Ft 
Újhatvani Római Katolikus 
Általános Iskola 8 80 1 800 000 Ft 2 286 000 Ft 
Iskolák összesen:  57 570 óra 12 825 000 Ft 16 287 750 Ft 
          

Mindösszesen:  15 412 500 Ft 19 573 875 Ft 
     
Megjegyzés: A Hatvani Tankerületi Központ finanszírozza a *-gal megjelölt iskolák 5. és 6. osztályos tanulóinak 
uszodaköltségeit osztályonként 10 órában, a 2018-as költségvetési évben. 

 
Határozat száma :  715/2017. (XII. 14.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású újhatvani óvodák, a Hatvani 
Tankerületi Központ által fenntartott Hatvani Szent István Általános Iskola (székhelye: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 
8.), valamint a Váci Egyházmegyével kötött együttműködési megállapodás 7. pontja értelmében az Újhatvani 
Római Katolikus Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 4.) részére 2018. január 1-jétől 2018. 
december 31-ig biztosítja az úszásoktatáshoz szükséges utazási költségek anyagi fedezetét a határozat 
melléklete szerint mindösszesen 2.745.000.- Ft+ÁFA, azaz bruttó 3.486.150.- Ft értékben, amelyből az 
önkormányzati fenntartású óvodák költségvetésébe átcsoportosításra kerül 600.000.- Ft+ÁFA azaz bruttó 
762.000.- Ft a Hatvani Szent István Általános Iskolára eső 1.545.000.- Ft+ÁFA, azaz bruttó 1.962.150.- Ft az 
önkormányzat költségvetéséből kerül kifizetésre, valamint az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola részére 



átadásra kerül átadott pénzeszközként 600.000.- Ft+ÁFA , azaz bruttó 762.000.- Ft a 2018. évi költségvetés 
terhére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. február 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 

Az önkormányzati fenntartású újhatvani óvodák, a Hat vani Tankerületi Központ által fenntartott 
Hatvani Szent István Általános Iskola, valamint az Újh atvani Római Katolikus  Általános Iskola 

úszásoktatáshoz szükséges utazási költségei 

Fordulónkénti összeg Összes költség 
Intézmény neve Fordulók száma 

nettó bruttó nettó bruttó 
Hatvani Csicsergő Óvoda 10 15 000 Ft 19 050 Ft 150 000 Ft 190 500 Ft 

Hatvani Varázskapu Óvoda 
10 15 000 Ft 19 050 Ft 150 000 Ft 190 500 Ft 

Hatvani Gesztenyéskert 
Óvoda 

20 15 000 Ft 19 050 Ft 300 000 Ft 381 000 Ft 

Hatvani Szent István 
Általános Iskola 

103 15 000 Ft 19 050 Ft 1 545 000 Ft 1 962 150 Ft 

Újhatvani Római Katolikus 
Általános Iskola 

40 15 000 Ft 19 050 Ft 600 000 Ft 762 000 Ft 

Mindösszesen 183     2 745 000 Ft 3 486 150 Ft 

 
Határozat száma :  716/2017. (XII. 14.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) bekezdés b) pontja szerinti feladatának eleget téve a Gyöngyös Körzete 
Kistérség Többcélú Társulással (székhelye: 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. képviselője: Hiesz György elnök) 
feladat-ellátási szerződést köt a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az ellátási szerződés aláírására. 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek átmeneti gondozása feladat ellátására a 
2018. évi költségvetésében 1.897.704,- Ft-ot különít el.” 

 
H a t á r i d ő  : 1. pont: 2017. december 31. 
  2. pont: 2018. február 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
(A 716/2017. (XII. 14.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  717/2017. (XII. 14.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-a, valamint a közművelődésről szóló 16/2004. (III. 26.) 
önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdése alapján egyes közművelődési feladatok ellátására vonatkozóan 
közművelődési megállapodást köt a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros 
Lázár u. 6-8.) 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, mely ellátandó 
feladatokhoz Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1.000.000,- Ft éves támogatással járul hozzá, 
amely összeg a 2018. évi költségvetésbe betervezésre kerül. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a határozat mellékletét képező közművelődési megállapodás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 31. (aláírásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Közművelődési megállapodás 

egyes közművelődési feladatok ellátására 
 

amely létrejött egyrészről: Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH stat. Számjel: 
15729394-8411-321-10 adószám: 15729394-2-10; képviseli: Horváth Richárd polgármester) mint megbízó (a 
továbbiakban: önkormányzat),  
másrészről: VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros L. u. 6-8.; KSH stat. számjel: 
19130277-9329-529-10; adószám: 19130277-1-10; számlaszám: Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 62100205-



11027164; cégbírósági bejegyzés száma: Fővárosi Bíróság 5445/1993.; képviseli: Tompa Z. Mihály igazgató) mint 
feladatellátó (a továbbiakban: feladatellátó),  
együttesen felek (a továbbiakban: felek) között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 
 

I. A közművelődési megállapodás tárgya 
 

1. Az önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény (a továbbiakban: törvény) 79. §-a, valamint a közművelődésről szóló 16/2004. (III. 26.) 
önkormányzati rendelet. (a továbbiakban: közművelődési rendelet) alapján megbízza a feladatellátót egyes 
közművelődési feladatok ellátásával. A feladatellátó a megbízást elfogadja, és kötelezettséget vállal a jelen 
megállapodásban részletezett feladatok színvonalas ellátására.  

2. A feladatellátó az önkormányzat kötelező feladataiból az új-hatvani településrészen az alábbi feladatok folyamatos 
és színvonalas ellátását biztosítja: 
• természet- és társadalomtudományi ismeretbővítő előadások feltételeinek megteremtése; 
• a hagyományőrző közösségek működéséhez hely biztosítása; 
• a kultúra értékeinek megismeréséhez művelődési alkalmak, folyamatok biztosítása; 
• művészeti csoportok, körök, tanfolyamok, alkotó műhelyek, kézműves tevékenységek szervezése; 
• a település különböző életkorú, más-más értékrendű és érdekű civil közösségeinek igény szerinti segítése, 

művelődési szándékainak támogatása; 
• a helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése, valamint 
• az önkormányzati intézmények, valamint az önkormányzat rendezvényeinek hely- biztosítása. 

 
II. A közművelődési feladatellátó kötelezettségei 
 
1. A feladatellátó kijelenti, hogy az I. 2. pontban meghatározott feladatokat a 3000 Hatvan, Mészáros L. u. 6-8. sz. 

alatti épületben kívánja ellátni, mely épület Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll, melyet 
megbízó ingyenesen használatba ad feladatellátó részére, jelen megállapodás keretében, tekintettel arra, hogy 
önkormányzati közművelődési feladatot lát el. 

 
2. A feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy 

• a jelen megállapodásban meghatározott egyes helyi közművelődési feladatokat ellátja; 
• a jelen megállapodás I. 2. pontjában meghatározott feladatokat 2018. december 31-ig biztosítja; 
• a közművelődési rendeletben meghatározott kötelező helyi közművelődési feladatokból  a jelen közművelődési 

megállapodás I. 2. pontjában megjelölt feladatok ellátását ingyenesen biztosítja; 
• a közművelődési rendeletben foglalt, jelen megállapodás tárgyát képező feladatok körében biztosítja a lakosság 

részvételének egyenlő lehetőségét és a törvény 2-4. §-ában meghatározott alapelvek érvényesülését; 
• az általa vállalt közművelődési feladatok ellátásában foglalkoztatott közművelődési szakember szakképesítése 

tekintetében az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb 
feltételekről szóló 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet követelményeit alkalmazza; 

• közművelődési tevékenységéről a kötelező nyilvántartást, az év végi statisztikai adatszolgáltatást az 
önkormányzat részére biztosítja; 

• jelen megállapodás időbeli hatálya alatt minden év február 1. napjáig, illetve igény szerint írásbeli tájékoztatást 
ad az önkormányzatnak az általa ellátott közművelődési feladatokról; 

• az általa ellátott közművelődési tevékenységhez az önkormányzat által átutalt támogatási összegről évenként, a 
tárgyévet követő év január 15. napjáig a vonatkozó jogszabályoknak és pénzügyi szabályzatoknak megfelelően 
elszámol, mellékelve a számlák másolatait, a kifizetés tényét igazoló dokumentumok másolatait (pl.: átutalási 
megbízás másolata, kiadási pénztárbizonylat másolata stb.), valamint 

• a művelődési lehetőségek megfelelő propagandájáról gondoskodik. 
 

III. A feladatellátó jogai  
 
1. A feladatellátó jogosult arra, hogy a jelen megállapodásban rögzített feladatok ellátásán kívül a törvény és a 

közművelődési rendelet céljaival egyező művelődési igényekre szolgáltatásokat kínáljon; továbbá jogosult arra, 
hogy önkormányzati támogatással a központi közművelődési pályázatokon részt vegyen. 

2. Az önkormányzat a jelen közművelődési megállapodásból származó feladatok megvalósításához biztosított saját 
előirányzataiból és a központi forrásokból általa pályázati úton elnyert támogatásokból a feladatellátót további 
támogatásában részesítheti az önkormányzat képviselő-testületének döntése alapján.  

 
IV. Egyéb rendelkezések 

 
1. A jelen megállapodás 2018. január 1-jétől kezdődő hatállyal 2018. december 31-ig tartó határozott időtartamra jön 

létre. 



 
2. Az önkormányzat éves költségvetéséből az önkormányzati rendeletben meghatározott kötelező közművelődési 

feladatok egészéből a feladatellátó által ellátott, a jelen megállapodás I. 2. pontjában részletezett közművelődési 
tevékenység arányában  a 2018. évben 1.000.000 Ft-ot, azaz egymillió forintot biztosít, melyet a felek ütemezésre 
vonatkozó megegyezése szerint évente egy összegben, az éves költségvetés elfogadását követő 30 napon belül utal 
át a feladatellátó számlájára. Az önkormányzati támogatás összegét Hatvan város adott évi költségvetési rendelete 
tartalmazza. 

 
3. Amennyiben az önkormányzat a feladatellátót az I. 2. pontban meghatározott és elvárt feladatok ellátásán kívül más 

közművelődési feladatokkal is meg kívánja bízni, annak finanszírozását és feltételeit a felek külön megállapodásban 
rögzítik. 

 
4. A felek megállapodnak abban, hogy a vállalt feladatok színvonalas ellátása érdekében együttműködve mindent 

megtesznek azért, hogy a feladatellátás állami és egyéb pályázati, szponzorálási, illetve egyéb anyagi vagy 
természetben támogatásokhoz jusson. A pályázatokon feladatfinanszírozásra nyert összegek nem csökkentik a jelen 
megállapodás IV. 2. pontjában meghatározott összeget. 

 
5. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás keretében rögzített feladatok finanszírozását és megvalósításának 

minőségét érvényes szakértői engedéllyel rendelkező szakember, illetve szakfelügyelő közreműködésével az 
önkormányzat jogosult felülvizsgáltatni. 

 
6. Jelen megállapodás közös megegyezéssel, a megállapodás céljának sérelme nélkül bármikor módosítható, illetve 

megszüntethető, továbbá bármelyik fél részéről 6 hónap felmondási idő közbeiktatása mellett felmondható, illetve 
rendkívüli felmondással megszüntethető különösen az alábbi esetekben: 
a) a feladatellátó által, amennyiben az önkormányzat a jelen megállapodás IV. 2. pontjában meghatározott 

támogatási összeget írásbeli felszólítás ellenére nem utalja át;  
b) az önkormányzat által, amennyiben a feladatellátó a támogatási összeget nem a jelen megállapodásban 

meghatározott közművelődési feladatok ellátásra fordítja, illetőleg a feladatellátó a támogatási összeggel nem 
tud elszámolni. 

 
7. A felek kötelezik magukat arra, hogy jelen megállapodás végrehajtása során köztük támadt vitát a megállapodás 

céljának megvalósulása érdekében elsősorban tárgyalás útján rendezik; esetleges per esetére azonban kikötik – 
hatáskörüktől függően – a Hatvani Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességet. 

 
8. A jelen közművelődési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a törvény, a közművelődési rendelet, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
szabályai az irányadók. 

 
9. A jelen közművelődési megállapodást a felek elolvasását követően jóváhagyólag, mint akaratukkal egyezőt 

aláírásukkal látják el. 
 
Hatvan, 2017. december ... 
 
 Horváth Richárd, polgármester Tompa Z. Mihály, igazgató 
 Hatvan Város Önkormányzata VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház 
 nevében nevében 

 
Határozat száma :  718/2017. (XII. 14.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet 
tervezetének véleményezési eljárásáról (a beérkezett véleményekről, az el nem fogadott véleményekről és azok 
indokolásáról, illetve az elfogadott vélemények alapján a kézikönyv tervezetében és a településképi rendelet 
tervezetében javasolt módosításokról) szóló tájékoztatót elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a főépítész útján 

 
Határozat száma :  719/2017. (XII. 14.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 
alapján elkészített Hatvan Város Településképi Arculati Kézikönyvét elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a főépítész útján 



Határozat száma :  720/2017. (XII. 14.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet értelmében dönt a hatvani belterületi 760/9 hrsz.-ú 
ingatlant, és a megközelítésére szolgáló 5434 hrsz.-ú közterületet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a főépítész útján 

 
Határozat száma :  721/2017. (XII. 14.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény értelmében elrendeli a Településrendezési Eszközei módosításának megindítását a hatvani 
760/9 hrsz.-ú ingatlan, és a megközelítésére szolgáló 5434 hrsz.-ú közterület, mint kiemelt fejlesztési területek 
vonatkozásában, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a költségviselésre vonatkozó megállapodások 
megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a főépítész útján 

 
Határozat száma :  722/2017. (XII. 14.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TALENT-PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t 
(9023 Győr, Richter János u. 11.) bízza meg Hatvan város településrendezési eszközeinek a hatvani 760/9 hrsz.-ú 
ingatlan, és a megközelítésére szolgáló 5434 hrsz.-ú közterület, mint kiemelt fejlesztési területeken megvalósuló 
ipari beruházással összefüggő módosításával kapcsolatos tervezési feladat elvégzésével bruttó 965.200,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. A szükséges pénzügyi forrást a tervezési 
szerződés értelmében Horváth Rudolf Intertransport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3000 Hatvan, Robert Bosch 
út 3.) biztosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a tervezési szerződés megkötésére azzal, hogy a 
szerződést - annak megkötését követően - terjessze elő a képviselő-testület soron következő ülésére utólagos 
jóváhagyás céljából.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. január 25. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a főépítész útján 

 
Határozat száma :  723/2017. (XII. 14.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Végső Company 60 Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Táltos 
u. 21.) megkötött, a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási szerződést a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 40/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendeletnek megfelelően 
módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést módosító okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 31. (szerződés módosítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  724/2017. (XII. 14.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzati köztemetőkben lévő 
védelemre érdemes sírhelyek kerüljenek védelembe vételre, az erre vonatkozó rendelettervezet a részletes 
költségkimutatással együtt a képviselő-testület 2018. januári rendes ülésére kerüljön előterjesztésre.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda és a Hatósági Iroda 

útján 
 

Határozat száma :  725/2017. (XII. 14.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. január 1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő hatvani 11301 hrsz.-ú kivett közutat az „Ürgés kertsor” névvel látja el.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. január 2. (döntés közzétételére, közlésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 



 
Határozat száma :  726/2017. (XII. 14.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évben elvégzett környezetvédelmi feladatokról szóló 
beszámolót elfogadja.” 

 
Határozat száma :  727/2017. (XII. 14.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Hatvani Város Környezetvédelmi Programját.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 15.  
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  728/2017. (XII. 14.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületnek nyújtott 
2.055.000,- tagi kölcsön visszafizetésének határidejét 2017. december 31-éről 2018. december 31-ére módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező tagi kölcsön 
szerződést módosító okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 30. (szerződést módosító okirat aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Tagi kölcsönszerződést módosító okirat 

 
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
 
Hatvan Város Önkormányzata 

− székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
− adószáma: 15729394-2-10 
− képviseli: Horváth Richárd polgármester 
− mint 2.055.000,- Ft összeget kölcsönadó tag 
− mint kölcsönadó 

másrészről: 
 
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

− székhelye: 3000 Hatvan, Balassi u. 3. 
− adószáma: 18592223-1-10 
− bankszámlaszám: 62100119-11029269 
− képviseli: Juhászné Barkóczy Éva elnök 
− mint kölcsönvevő 

 
között az alábbi feltételek mellett: 
 
Előzmények: 
Felek egymással a 955/2014. (XII. 11.) számú képviselő-testületi határozat alapján tagi kölcsönszerződést kötöttek a 
kölcsönvevő működési költségeinek biztosítására 2.055.000,- Ft összegben. Felek a kölcsönszerződést határozott 
időtartamra, 2015. december 31. napjáig kötötték. Kölcsönvevő kötelezte magát arra, hogy a kölcsönvett tőkeösszeget 
és annak ügyleti kamatát legkésőbb fenti időpontig kölcsönadó részére hiánytalanul visszafizeti. A szerződés a 
868/2015. (XII.17.) számú képviselő-testületi határozattal módosításra került, mely szerint a kölcsönszerződés 
lejáratának határideje 2015. december 31-éről 2016. december 31-ére, majd a 936/2016. (XII. 15.) számú képviselő-
testületi határozat alapján 2017. december 31-ére módosult. 
 
A fenti előzmények alapján felek a szerződés 3. pontja helyébe a következő rendelkezést léptetik: 
„3. Jelen kölcsönszerződést felek határozott időtartamra kötik, mely szerint a kölcsönszerződés lejártának 

határideje 2018. december 31. napja. Kölcsönvevő kötelezi magát arra, hogy a kölcsönvett tőkeösszeget és 
annak ügyleti kamatát legkésőbb fenti időpontig kölcsönadó részére hiánytalanul visszafizeti.” 

 
A tagi kölcsönszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
A kölcsönszerződést módosító okirat megkötéséhez Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 728/2017. (XII. 
14.) számú határozatával hozzájárulását adta. 
 



Jelen szerződést a felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
aláírtak. 
 
Hatvan, 2017. december …... napján 
 
 Hatvan Város Önkormányzata Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület  
 tagi kölcsönt nyújtó tagi kölcsönt igénybe vevő 
 képv.: Horváth Richárd polgármester képv.: Juhászné Barkóczy Éva elnök 

 
Határozat száma :  729/2017. (XII. 14.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a GZR-T-Ö-2016-0026 azonosítószámú pályázat keretében 2 
db elektromos töltőállomás kialakításával és üzemeltetésével az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-t (székhely: 1134 
Budapest, Váci út 17.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt összesen bruttó 
8.683.805.- Ft összegben. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás 4.952.000.- Ft összegig pályázati forrásból biztosított, az 
ezen felüli összeg 2.667.000.- Ft összeg erejéig önerő formájában Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről szóló 1/2017. (II.18.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között szereplő 
“Elektronikus töltőállomások létesítése - pályázat önerő” költséghelyen rendelkezésre áll, míg a szükséges 
további, összesen 1.064.805.- Ft összeg Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe betervezésre 
kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. január 15. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  730/2017. (XII. 14.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal őrzés-védelmi 
feladatainak ellátásával a Target Group Facility Management Zrt.-t (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 202.) 
bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt nettó 2.141.-Ft + ÁFA/fő/óra vagyonvédelmi 
szolgáltatási rezsióradíjért. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi és 2019. évi 
költségvetéseibe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. január 15. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  731/2017. (XII. 14.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a SZOC-17-FEJL-TSZ-2-086 azonosítószámú pályázat 
keretében a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat részére szükséges gépjármű beszerzésével a 
Duna Autó Zrt.-t (székhely: 1037 Budapest, Zay u. 24.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt összesen bruttó 8.960.351.- Ft összegben. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet 8.231.783.- Ft összegig a kapcsolódó pályázatban megítélt 
támogatási forrásból biztosított, az ezen felüli, összesen 728.568.- Ft összeg Hatvan Város Önkormányzata 2018. 
évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 31. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  732/2017. (XII. 14.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 388/2017. (VII. 28.) számú határozatát hatályon kívül 
helyezi.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  733/2017. (XII. 14.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Kézilabda Szövetséghez az Országos Tornaterem 
Felújítási Program keretében a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola (3000 
Hatvan, Géza fejedelem u. 2.) tornaterme pályaburkolatának felújítása, illetve cseréje, valamint a világítás és az 
elektromos hálózat korszerűsítése tárgyában pályázatot nyújtott be. A fejlesztés becsült költsége bruttó 
31.644.190,- Ft, az igényelt támogatás összege bruttó 22.150.933,- Ft és az önkormányzat által biztosítani 



szükséges gazdagodás megtérítési előleg jogcímen bruttó 9.493.257,- Ft., melynek pénzügyi forrása Hatvan 
Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe beépítésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  734/2017. (XII. 14.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Heves Megyei Közgyűlést, hogy a Hatvan Város 
Önkormányzata által a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott pályázatok 
értékelése során kialakult helyzet tisztázása érdekében az összes benyújtott és értékelt pályázat pontszámait 
hozza nyilvánosságra.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  735/2017. (XII. 14.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Első Magyar Kert Szövetkezettel (5300 Karcag, Kossuth tér 
1.) megkötött „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei országos programra vonatkozó 
együttműködési megállapodást módosítja a határozat melléklete szerint. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodást módosító 
okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. január 5. (együttműködési megállapodás módosításának aláírására)  
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Együttműködési Megállapodás módosítása 

mely létrejött egyrészről 
Első Magyar Kert Szövetkezet 
címe/székhelye:  5300 Karcag, Kossuth tér 1. 
Cégjegyzékszám:  16-02-001988 
Adószám:   24904520-20-16 
képviselője:   Kovács Szilvia - elnök 
 
másrészről 
 
Hatvan Város Önkormányzata 
címe/székhelye:  3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
adószáma:   15729394-2-10 
képviselője:   Horváth Richárd - Polgármester 
 
a továbbiakban együttesen, mint Szerződő felek között az alulírott helyen és időben az alábbiak feltételekkel: 
 

1. Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 2017. február 3. napján Együttműködési Megállapodás jött létre. 

2. Szerződő felek az Együttműködési Megállapodás 6. pontját az alábbiak szerint módosítják: 
„6. Jelen Megállapodást a Felek 2017. február 3-tól 2018. december 31. napjáig kötik meg.” 

3. Szerződő felek kölcsönösen rögzítik, hogy az Együttműködési Megállapodás egyéb - jelen módosítással nem 
érintetett - rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 

4. Szerződő felek a fenti Együttműködési Megállapodás módosítását elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 
Kelt: 2017. december … 
 

  ................................................................  
 Első Magyar Kert Szövetkezet Hatvan Város Önkormányzata 
  képviseletében  képviseletében  
  Kovács Szilvia Horváth Richárd  
   Elnök – ötletgazda, Programigazgató Polgármester 
  Karcag  Hatvan 

 



Határozat száma :  736/2017. (XII. 14.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező, módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt 2017. évi közbeszerzési tervet.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 15. (a Közbeszerzési Adatbázisba történő feltöltésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi Közbeszerzési Terve  

 

Ssz. Eljárás tárgya Eljárásrend A beszerzés becsült 
értéke (nettó) 

Eljárás tervezett indítása 
(év, hónap) 

1. Tisztítószerek, irodaszer-papíráru 
és utántöltő anyagok beszerzése 

Nemzeti 
eljárásrend 

14.335.000.-Ft 2017. április 15-ig 

2. Gáz energia beszerzése 
Nemzeti 

eljárásrend 
3.540.000.-Ft 2017. július 31-ig 

3. Villamos energia beszerzése 
Nemzeti 

eljárásrend 
15.180.000.-Ft 2017. október 15-ig 

4. 
Munkagépek tartós bérletére 

vonatkozó szolgáltatás 
megrendelése 

Nemzeti 
eljárásrend 

60.078.127.-Ft 2017. december 20-ig 

5. 
Ablakok hiányosságainak javítása 

oktatási intézményekben 
 

Nemzeti 
eljárásrend 

1.291.300.-Ft 2017. december 31-ig 

 
Határozat száma :  737/2017. (XII. 14.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 578/2017. (X. 26.) számú határozatát módosítja, és annak 
szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város közterületeit érintő karbantartási- és 
takarítási feladatok fejlesztése érdekében szükségessé váló 1 db traktor, 2 db multifunkcionális alapgép és 1 db 
nagyteljesítményű fűnyírógép beszerzésére vonatkozóan „Munkagépek tartós bérletére vonatkozó szolgáltatás 
megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, összefoglaló tájékoztató 
megjelentetésével induló eljárás keretében, részajánlattételi lehetőség biztosításával. 
Az 1. rész elnevezése „1 db traktor tartós bérlésére vonatkozó szolgáltatás megrendelése”, becsült értéke nettó 
27.390.186.-Ft.  
A 2. rész elnevezése „2 db multifunkcionális alapgép tartós bérlésére vonatkozó szolgáltatás megrendelése”, 
becsült értéke nettó 27.909.043.-Ft.  
A 3. rész elnevezése „1 db nagyteljesítményű fűnyírógép tartós bérlésére vonatkozó szolgáltatás megrendelése”, 
becsült értéke nettó 4.778.898.-Ft.  
A szükséges fedezet összege Hatvan Város Önkormányzata következő évi költségvetéseibe betervezésre kerül. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Munkagépek tartós bérletére vonatkozó szolgáltatás 
megrendelése” elnevezésű, nettó 60.078.127.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, összefoglaló 
tájékoztató megjelentetésével induló eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását 
megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 110/2017. (II. 23.) számú képviselő-testületi 
határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;  
3.) Havassy Kálmán, Hatvani Szolgáltató Intézmény intézményvezető; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 15. (az összefoglaló tájékoztatás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  738/2017. (XII. 14.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Hatvani Szolgáltató 
Intézmény (3000 Hatvan, Szepes B. u. 2., képviseli: Havassy Kálmán intézményvezető) részére, hogy a hatvani 



1930 hrsz-ú, természetben 3000 Hatvan, Bálvány utcában, a volt piactéren található acélszerkezetet elbontsa, a 
bontás után az elemeket tárolja, illetve felhasználja önkormányzati tulajdonban lévő területen csarnok 
megépítéséhez.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatvani Szolgáltató Intézmény útján 

 
Határozat száma :  739/2017. (XII. 14.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani városi temetőnél korábban létesített támfal II. 
ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkáinak elvégzésével a TÓ-NETT Kft.-t (székhely: 3271 Visonta, 
Vadvirág u. 25.) bízza meg bruttó 16.168.851,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 20. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  740/2017. (XII. 14.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani városi temetőnél korábban létesített támfal II. 
ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák műszaki ellenőrzésével a P&D Mérnöki Tanácsadó Kft.-t 
(székhely: 2890 Tata, Bláthy Ottó utca 21. 2/9.) bízza meg bruttó 370.840,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 20. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  741/2017. (XII. 14.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani 5. számú Általános Iskola konyhájában található 
műszakilag elavult tűzjelző rendszer átépítésével Báti Zsolt egyéni vállalkozót (székhely: 3021 Lőrinci, Akácfa utca 
11.) bízza meg bruttó 1.407.446,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A Hatvani Közétkeztetési Kft. (3000 Hatvan, Géza fejedelme utca 2.) részére az átépítés költsége 
továbbszámlázásra kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  742/2017. (XII. 14.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Szepes Béla u. 2. szám alatti irodaház 
gázkazánjának a cseréjével a H-P Hydro Mérnökiroda Kft.-t (székhely: 9141 Ikrény, Arany János utca 43.) bízza 
meg bruttó 1.173.333,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék terhére rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  743/2017. (XII. 14.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a csapadékvíz hálózat üzemeltetésével kapcsolatos mérnöki 
közreműködői feladatok ellátásával az INNO-VIT '98 Bt.-t (székhely: 2330 Dunaharaszti, Csermely u. 46.) bízza 
meg bruttó 7.620,- Ft/óra egységáron bruttó 300.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. január 1. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  744/2017. (XII. 14.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város közigazgatási területén keletkező kedvtelésből 
tartott állati hulladékok, illetve a nem kérődző és vadon élt állati melléktermékek elszállításával, valamint 



ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok ellátásával a 2018. évre vonatkozóan a Lammed Egészségügyi 
Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.-t (székhely: 1094 Budapest, Liliom u. 34. 3. em. 8.) bízza meg az állati 
melléktermék kezelés esetében bruttó 127,- Ft/kg, valamint ezek szállítása esetében bruttó 100,- Ft/km 
egységárakon legfeljebb bruttó 2.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 31. (szerződéskötésre)  
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  745/2017. (XII. 14.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a forgalomtechnikai elemek karbantartásával a MÉZSORÁS 
Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) bízza meg az alábbi egységárak figyelembevételével 
 
                   Megnevezés 
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Közúti táblák 
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MÉZSORÁS Kft.  
(3000 Hatvan, 
Kertész utca 64..) 

2.300,-Ft / db 5.900,-Ft / db 2.300,-Ft / db 

 

bruttó 2.000.000,-Ft keretösszegig történő felhasználással, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. január 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  746/2017. (XII. 14.)  zü. sz. kép v. test. hat.  

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

 
Határozat száma :  747/2017. (XII. 14.)  zü. sz. kép v. test. hat.  

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

 
Határozat száma :  748/2017. (XII. 14.)  zü. sz. kép v. test. hat.  

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

 
Határozat száma :  749/2017. (XII. 14.)  zü. sz. kép v. test. hat.  

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

 
Határozat száma :  750/2017. (XII. 14.)  zü. sz. kép v. test. hat.  

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

 
Határozat száma :  751/2017. (XII. 14.)  zü. sz. kép v. test. hat.  

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

 
Határozat száma :  752/2017. (XII. 14.)  zü. sz. kép v. test. hat.  

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

 
Határozat száma :  753/2017. (XII. 14.)  zü. sz. kép v. test. hat.  

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

 
Határozat száma :  754/2017. (XII. 14.)  zü. sz. kép v. test. hat.  

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



 
 
 
 

K I V O N A T  
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 2017. december 14-én 

 megtartott ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 

Napirendi pont címe:  
Tájékoztató a volt Cukorgyári-tó vízutánpótlási kötelezési eljárással kapcsolatos másodfokú döntésről 

Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a volt Cukorgyári-tó vízutánpótlási kötelezési eljárással kapcsolatos másodfokú döntésről 
szóló tájékoztatót és azt a szóban kiegészített írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag 
tudomásul vette.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


