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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
29/2019. (X. 22.) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
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 143. 
§ (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § A képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) VI. Fejezet 6. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„6. Az önkormányzati képviselő és a bizottsági tag tiszteletdíja 
 

46. § (1) Az önkormányzati képviselő és a bizottság nem képviselő bizottsági tagja a képviselő-testületi, illetve 
bizottsági munkájával kapcsolatban, megbízatása időtartamára az alábbi tiszteletdíjban részesül: 

a) az önkormányzati képviselő havi tiszteletdíja bruttó 100.000,- Ft (alapdíj), 
b) az önkormányzati képviselő bizottság elnökeként az a) pontban meghatározott havi tiszteletdíján 

(alapdíján) felül további bruttó 150.000,- Ft-ra jogosult. 
c) az önkormányzati képviselő bizottsági tagság esetén az a) pontban meghatározott havi tiszteletdíján 

(alapdíján) felül bizottsági tagságonként további bruttó 50.000,- Ft-ra jogosult, 
d) a nem önkormányzati képviselő bizottsági tag havi tiszteletdíja bruttó 70.000,- Ft, 
(2) A tiszteletdíj mértékéről a képviselő-testület az alakuló ülésén dönt. A tiszteletdíj felülvizsgálatáról a 

képviselő-testület minden évben a költségvetési rendelet elfogadásakor dönt. 
(3) Amennyiben az önkormányzati képviselő a 42. § b) ponttal, illetve a bizottsági tag a 45. § b) ponttal 

ellentétesen, azaz igazolatlanul távol marad az ülésről, úgy tiszteletdíja a tárgyhóra vonatkozóan 25 százalékkal 
csökken. A hiányzás jellegének minősítése a bizottság elnöke és az önkormányzati képviselő esetében a 
polgármester, bizottsági tag esetében a bizottsági elnök feladata. 

(4) Az önkormányzati képviselő a képviselői munkájának megkönnyítése érdekében az önkormányzat által 
biztosított számítástechnikai eszköz, mobil internet és mobiltelefon használatára jogosult. A bizottságok nem 
képviselő tagja a bizottsági munkájának megkönnyítése érdekében az önkormányzat által biztosított 
számítástechnikai eszköz és mobil internet használatára jogosult. 
 

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 2019. október 23-án lép hatályba, és 2019. október 24-én hatályát veszti. 
(2) Hatályát veszti a R. 8. melléklete. 

 
Hatvan, 2019. október 21. 
 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester  

 
1. melléklet a 29/2019. (X. 22.) önkormányzati rendelethez 

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

A képviselő-testület tagjai 
 
 
Polgármester (egyben a 6. sz. egyéni választókerület képviselője): 
 
 HORVÁTH RICHÁRD (független) 
 
Egyéni választókerületek képviselői: 
 
1. sz. TARSOLY IMRE (Hatvani Városvédő Egyesület) 
2. sz. SZINYEI ANDRÁS (Hatvani Városvédő Egyesület) 
3. sz. LESTYÁN BALÁZS (Hatvani Városvédő Egyesület) 
4. sz. SZABÓ OTTÓ (FIDESZ-KDNP) 
5. sz. KÖVES GÁBOR NÁNDORNÉ (FIDESZ-KDNP) 
7. sz. KONDEK ZSOLT (Hatvani Városvédő Egyesület) 
8. sz. PAPP ISTVÁN (Hatvani Városvédő Egyesület) 



 
Kompenzációs listáról mandátumhoz jutott képviselők: 
 
 GÁL ERZSÉBET (FIDESZ-KDNP) 
 PALIK JÓZSEFNÉ (Együtt Hatvanért Egyesület) 
 SMIDNÉ VEREB JULIANNA (Hatvani Városvédő Egyesület)” 

 
 

2. melléklet a 29/2019. (X. 22.) önkormányzati rendelethez 
„2. melléklet a 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez 

 
A képviselő-testület állandó bizottságainak összetétele és tagjai 

 
Jogi és Ellenőrzési Bizottság – 5 tagú 
Elnöke: Smidné Vereb Julianna  
Elnök-helyettese: Papp István  
Tagja a képviselők közül: Tarsoly Imre  
 
Nem képviselő bizottsági tagok: Dr. Hóka József 
 Rodek Antal 
 
 
Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság – 5 tagú 
Elnöke: Tarsoly Imre  
Elnök-helyettese: Kondek Zsolt 
Tagja a képviselők közül: Papp István 
 
Nem képviselő bizottsági tagok: Dr. Freili Géza 
 Kutalik Márta 
  
 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság – 5 tagú 
Elnöke: Papp István  
Elnök-helyettese: Kondek Zsolt 
Tagja a képviselők közül: Palik Józsefné  
 
Nem képviselő bizottsági tagok: Bagi Miklós 
 Marján János 
  
 
Szociális és Lakásügyi Bizottság – 5 tagú 
Elnöke: Kondek Zsolt  
Elnök-helyettese: Tarsoly Imre 
Tagja a képviselők közül: Smidné Vereb Julianna  
 
Nem képviselő bizottsági tagok: Csinger Béla 

Dr. Jakab Lajos” 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2019. OKTÓBER 21-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 

 
Határozat száma:  572/2019. (X. 21.) sz. képviselő-testületi határozat 

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. október 21-i alakuló ülésének napirendjét a következők 
szerint állapította meg: 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS: 

1. Előterjesztés Hatvan város alpolgármestereinek megválasztásáról 
Előterjesztő, előadó: Horváth Richárd polgármester 

2. Előterjesztés Hatvan város polgármestere illetményének és költségtérítésének meghatározásáról 
Előterjesztő, előadó: Szinyei András képviselő 

3. Előterjesztés Hatvan város alpolgármesterei tiszteletdíjának és költségtérítésének meghatározásáról 
4. Előterjesztés bizottsági elnökök és tagok megválasztásáról 
5. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 

(XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő, előadó a 3-5. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester” 

 
Határozat száma:  573/2019. (X. 21.) sz. képviselő-testületi határozat 

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése alapján Szinyei András önkormányzati képviselőt társadalmi megbízatású 
alpolgármesternek választja meg.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. október 31. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
Határozat száma:  574/2019. (X. 21.) sz. képviselő-testületi határozat 

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése alapján Lestyán Balázs önkormányzati képviselőt társadalmi megbízatású 
alpolgármesternek választja meg.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. október 31. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
Határozat száma:  575/2019. (X. 21.) sz. képviselő-testületi határozat 

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. október 13-ától Horváth Richárd főállású polgármester 
illetményét havi bruttó 698.000,- Ft-ban állapítja meg a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (2) és (4) bekezdése alapján. 
A képviselő-testület az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján 2019. október 13-ától Horváth Richárd főállású 
polgármester költségtérítését havi bruttó 104.700,- Ft-ban állapítja meg. 
A szükséges pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. október 31. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
Határozat száma:  576/2019. (X. 21.) sz. képviselő-testületi határozat 

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. október 21-étől Szinyei András társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 314.100,- Ft-ban állapítja meg a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80. § (2) bekezdése alapján. 
A képviselő-testület az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján 2019. október 21-étől Szinyei András társadalmi 
megbízatású alpolgármester költségtérítését havi bruttó 47.100,- Ft-ban állapítja meg. 
A szükséges pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. október 31. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
 
 
 



Határozat száma:  577/2019. (X. 21.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. október 21-étől Lestyán Balázs társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 314.100,- Ft-ban állapítja meg a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80. § (2) bekezdése alapján. 
A képviselő-testület az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján 2019. október 21-étől Lestyán Balázs társadalmi 
megbízatású alpolgármester költségtérítését havi bruttó 47.100,- Ft-ban állapítja meg. 
A szükséges pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. október 31. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
Határozat száma:  578/2019. (X. 21.) sz. képviselő-testületi határozat 

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése alapján a Jogi és Ellenőrzési Bizottság létszámát és tagjait a következők 
szerint állapítja meg, illetve választja meg: 
 

Jogi és Ellenőrzési Bizottság – 5 tagú 
Elnöke: Smidné Vereb Julianna  
Elnök-helyettese: Papp István  
Tagja a képviselők közül: Tarsoly Imre  

 
Nem képviselő bizottsági tagok: Dr. Hóka József 
 Rodek Antal” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. október 31. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
Határozat száma:  579/2019. (X. 21.) sz. képviselő-testületi határozat 

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése alapján az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság létszámát és 
tagjait a következők szerint állapítja meg, illetve választja meg: 
 

Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság – 5 tagú 
Elnöke: Tarsoly Imre  
Elnök-helyettese: Kondek Zsolt 
Tagja a képviselők közül: Papp István 
 
Nem képviselő bizottsági tagok: Dr. Freili Géza 
 Kutalik Márta” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. október 31. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
Határozat száma:  580/2019. (X. 21.) sz. képviselő-testületi határozat 

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése alapján a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság létszámát és 
tagjait a következők szerint állapítja meg, illetve választja meg: 
 

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság – 5 tagú 
Elnöke: Papp István  
Elnök-helyettese: Kondek Zsolt 
Tagja a képviselők közül: Palik Józsefné  
 
Nem képviselő bizottsági tagok: Bagi Miklós 
 Marján János” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. október 31. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
 
 



Határozat száma:  581/2019. (X. 21.) sz. képviselő-testületi határozat 
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése alapján a Szociális és Lakásügyi Bizottság létszámát és tagjait a 
következők szerint állapítja meg, illetve választja meg: 
 

Szociális és Lakásügyi Bizottság – 5 tagú 
Elnöke: Kondek Zsolt  
Elnök-helyettese: Tarsoly Imre 
Tagja a képviselők közül: Smidné Vereb Julianna  
 
Nem képviselő bizottsági tagok: Csinger Béla 

 Dr. Jakab Lajos” 
 

H a t á r i d ő  : 2019. október 31. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
Határozat száma:  582/2019. (X. 21.) sz. képviselő-testületi határozat 

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítését 
2019. október 22-i hatállyal a határozat mellékletét képező belső szervezeti felépítést bemutató ábra szerint 
módosítja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. október 22. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
(Az 582/2019. (X. 21.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ: Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette: Lukács László 

Készült: 45 példányban 
Szerkesztőség: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 


