
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2019. évi 6. szám 2019. március 29.  
 
 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK  
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5/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelete  
Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésér ől szóló 2/2019. (II. 22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

6/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelete  
Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabál yozási Tervér ől 

 
 

7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelete  
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2 008. (II. 29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
5/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelete 

 Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésér ől szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

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

1. § Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § (1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az 
önkormányzat 2019. évi költségvetésének  

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett 
bevételi főösszegét 7.964.304 e Ft-ban 

b) kiadási főösszegét 11.841.841 e Ft-ban 
állapítja meg. 
(2) A 2019. évi működési költségvetés egyenlege -15.510 e Ft.  Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli 

bevételből (pénzmaradványból: 15.510 e Ft) biztosítja az önkormányzat. 
(3) A 2019. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -3.862.027 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom 

nélküli bevételből (pénzmaradványból: 2.447.361 e Ft) és felhalmozási kölcsön felvételével (1.414.666 e Ft ) 
biztosítja az önkormányzat. 
 

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

következők szerint állapítja meg: 
a) Intézményi működési bevételek 457.037 e Ft 
b) Helyi adók 3.946.798 e Ft 
c) Átengedett központi adók 70.000 e Ft 
d) Bírságok, pótlékok 5.000 e Ft 
e) Önkormányzat költségvetési támogatása 1.895.722 e Ft 
f) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 162.013 e Ft 
g) Támogatásértékű bevételek  
(államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) 1.396.382 e Ft 
h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel 29.197 e Ft 
i) Támogatási kölcsönök visszatérítése 2.155 e Ft 
j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 
ja) önkormányzati pénzmaradvány 2.214.238 e Ft 
jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány  54.325 e Ft 
jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa 178.798 e Ft 
jd)  intézményi pénzmaradvány 15.510 e Ft 
k) Felhalmozási kölcsön felvétele 1.414.666 e Ft 
Önkormányzati bevétel összesen: 11.841.841 e Ft 

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

meg: 
a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai 
aa) önállóan működő intézmények 2.004.849 e Ft 
ab) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai 769.004 e Ft 
ac) önkormányzati működési kiadások 2.120.226 e Ft 
b) Felhalmozási kiadások: 
ba) önkormányzati beruházások 
beruházás 3.068.892 e Ft 
felújítás 545.385 e Ft 
felhalmozásra átadott 2.616.478 e Ft 
bb) intézményi felhalmozási kiadások: 
beruházások, felújítások 97.785 e Ft 
felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök 2.050 e Ft 
c) Tartalék 
ca) támogatási céltartalék 35.000 e Ft 
cb) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 251.510 e Ft 
cc) Általános tartalék  20.000 e Ft 
cd) Egyensúlyi tartalék                                                                                   1.000 e Ft 
d) Hiteltörlesztés 309.662 e Ft 
Önkormányzati kiadás összesen: 11.841.841 e Ft 



 
3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
(4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
(5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
(6) A R. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 
(7) A R 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 
(8) A R. 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 
 
4. § Ez a rendelet 2019. március 30-án lép hatályba, és 2019. március 31-én hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2019. március 28. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
(Az 5/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
 

Hatvan Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
6/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelete 

Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályo zási Tervér ől 
 
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében 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 
38. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

· Heves Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízotti Kabinet, Állami Főépítész 
· Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Járási Hivatal, Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 
· Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, 
· Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (mint területi vízvédelmi hatóság és területi vízügyi hatóság), 
· Országos Vízügyi Főigazgatóság 
· Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, 
· Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
· Heves Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály, 
· Budapest Főváros Kormányhivatala 
· Közelekedésért felelős miniszter 
· Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Járási Hivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 

Útügyi osztály 
· Kulturális örökség védelemért felelős miniszter 
· Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Járási Hivatal, Hatósági Főosztály, Építésügyi és Örökségvédelmi 

Osztály 
· Heves Megyei Kormányhivatal, Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály 
· Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Járási Hivatal, Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Erdészeti 

Osztály 
· Honvédelemért felelős miniszter 
· Heves Megyei Rendőr-főkapitányság, 
· Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Hatósági Főosztály, Bányászati Osztály 
· Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Hivatala, 
· Országos Atomenergiai Hivatal, 
· Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi Főosztály 
· Heves Megyei Önkormányzat, Boldog Község Önkormányzata, Csány Község Önkormányzata, Ecséd 

Község Önkormányzata, Heréd Község Önkormányzata, Hort Nagyközség Önkormányzata, Jászfényszaru 
Város Önkormányzata, Kerekharaszt Község Önkormányzata, Lőrinci Város Önkormányzata, Tura Város 
Önkormányzata 

továbbá Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és 
településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló 23/2017. (IX. 1.) önkormányzati 
rendeletében nevesített partnerek 

véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: 



ELSŐ RÉSZ 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

I. Fejezet 
A RENDELET HATÁLYA, FELÉPÍTÉSE 

1. § 
(1) Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet hatálya kiterjed Hatvan város 

teljes közigazgatási területére. 
(2) Hatvan Város közigazgatási területén területet felhasználni, telket alakítani, továbbá építményt, 

építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és 
lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni (továbbiakban együtt: építési munkát folytatni) és 
ezekre hatósági engedélyt adni az országos településrendezési és építési követelményekről szóló Korm. 
rendelet (továbbiakban: OTÉK), az egyéb általános érvényű jogi rendelkezések és hatósági előírások, 
Hatvan Város vonatkozó önkormányzati rendeletei (különösen településképi rendelet), valamint e rendelet 
betartásával kell. 

(3) E Rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:  
1. melléklet: Hatvan Város Szabályozási Terve 
 Jelmagyarázat 
 Szelvényháló 

1.1.: Belterületi Szabályozási Tervlapok   M=1:4000 
1.2: Külterületi Szabályozási Tervlapok   M=1:10.000 

2. melléklet: Hatvan Város övezeti paraméterei 
2.1.: Építési övezeti paraméterek 
2.2.: Övezeti paraméterek 

3. melléklet: Sajátos jogintézményekkel érintett ingatlanok 
3.1.: Feltétel teljesítéséhez kötött építési tilalommal érintett terület 
3.2.: Telekcsoport újraosztással érintett terület 
3.3.: Elővásárlási joggal érintett terület 
3.4.: Kisajátítással érintett terület 
3.5.: Útépítési és közművesítési hozzájárulással érintett terület 
3.6.: Beültetési kötelezettséggel érintett terület 

4. melléklet:  Állattartó épületek/építmények telepítési távolsága 
4.1.: Állattartó épületek telepítési távolsága – család önellátására szolgáló 

állattartás esetén 
4.2.: Állattartó épületek telepítési távolsága – kereskedelmi célokat szolgáló, kis 

létszámú állattartó telep esetén 
5. melléklet: Lakótelep-egységek lehatárolása 

(4) E Rendelet – tájékoztatási célból – az alábbi függelékeket tartalmazza:  
1. függelék: Közlekedési területek 
2. függelék: Közmű létesítmények számára kijelölt területek 
3. függelék: Robert Bosch út – 2. ütem (2111. j. úti csomópont és a Ring Kálmán úti csomópont között) 

II. Fejezet 
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

2. § 
E rendelet alkalmazásában:  
1. Beültetési kötelezettség ű terület : A telken belül kijelölt (szabályozási terven ábrázolt) kötelezően 

zöldfelületként tartandó terület, amelyet növényzettel fedetten kell kialakítani. 
2. Főépület:  az övezeti előírásokban megnevezett rendeltetéseknek helyet adó, melléképületnek nem 

minősülő épület. 
3. Gazdasági rendeltetés ű épület:  A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján 

gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről 
és a bejelentés szabályairól szóló Korm. rendelet mellékletében felsorolt tevékenységeknek részben, vagy 
egészében helyet biztosító épület. 

4. Illeszkedés elve:  A környező meglévő építmények paramétereit, elhelyezkedését figyelembe vevő, a 
település egészének arányrendszerét szem előtt tartó, anyaghasználatában és színezésében 
környezetéhez alkalmazkodó tervezői metódus.  

5. Kialakult állapot : Az építési tevékenység által létrehozott építmény(ek) és tel(k)ek paraméterei; Olyan 
építési övezetekre használt jelző, amelyek további beépítése során a meglévő karakterjegyek alapján az 
illeszkedés elve érvényesíthető. 

6. Kis mélység ű telek:  Olyan építési telek, melynek hosszabbik oldala párhuzamos azzal a közterülettel, 
amelyről a telek megközelíthető, valamint a telek kiterjedése ezen irányában legalább kétszerese a 
rövidebb oldalának. 



7. Köztárgy : Közfunkciót ellátó tárgy, például utcabútor, telefonfülke, árusító automata, segélyhívó stb.; 
Közterületen lévő, közfunkciót ellátó tárgy, például utcabútor, szemétgyűjtő, telefonfülke, árusító automata, 
segélyhívó stb. 

8. Külterületi ú t: Külterületen elhelyezkedő, útként nyilvántartott, tulajdoni formától függetlenül útként használt 
ingatlan; 

9. Lakótelep-egység : A lakótelep úszótelkeinek és az ezekhez közvetlenül kapcsolódó tömbteleknek az 5. 
számú mellékletben lehatárolt legkisebb egysége; 

10. Lehetséges csomóponti hely : A szabályozási tervlapon jelölt helyek az adott útszakaszon létrehozható 
csomópontokat jelölik; 

11. Lovas turizmus építményei : Lótartáshoz kapcsolódó (karám, állatkifutó, istálló, takarmány- és 
trágyatároló, szín) és lovassportot űzők kiszolgálásához kapcsolódó építmények (öltöző, szállásépület, 
szolgálati lakás, vendéglátó épület); 

12. Magánút : Közterületnek nem minősülő, önálló helyrajzi számon nyilvántartott telek; 
13. Megszüntet ő jel : A jel a megszüntetendő vonalakat jelöli. A jel azonos függetlenül attól, hogy a 

megszüntetendő vonal telekhatárt, vagy egyéb lehatárolást jelent; 
14. Melléképület:  a főépület rendeltetésszerű használatát, üzemeltetését segítő, kiegészítő funkciójú épület. 
15. Környezetre jelent ős hatást nem gyakorló tevékenység : Környezetre jelentős hatást nem gyakorló 

tevékenységnek minősül valamennyi tevékenység, amely mind a tevékenység végzése, mind a 
tevékenységhez szükséges áru- és személyszállítás során a környezetére külön jogszabályokban előírt zaj-
, rezgés-, valamint levegővédelmi határértékeket betartja; 

16. Városközpont : Az Iskola utca – Hunyadi tér – Nádasdy Tamás utca – Horváth Mihály utca által határolt a 
Kossuth tér teljes területét magában foglaló terület. 

III. Fejezet 
SZABÁLYOZÁSI ELEMEK BESOROLÁSA ÉS ALKALMAZÁSA 

3. § 
(1) A Szabályozási Terven szereplő határelemek, illetve vonalas szabályozási elemek hierarchiáját, fedettségét 

az alábbiak szerint kell értelmezni: 
1. közigazgatási határ, 
2. meglévő/megszűnő/tervezett belterületi határ, 
3. szabályozási vonal, szabályozási vonal meglévő határvonalon, 
4. építési övezet/övezet határa, valamint 
5. javasolt telekhatár. 

(2) Az (1) bekezdésben szereplő hierarchia lebontott értelmezése a következő: 
a) A közigazgatási határ lehet belterületi határ, lehet szabályozási vonal, lehet övezethatár, de mindig 

telekhatár. 
b) A belterületi határ, lehet szabályozási vonal, lehet övezethatár, de mindig telekhatár. 
c) A szabályozási vonal mindig telekhatár. 
d) Az övezethatár lehet telekhatár. 

1. Kötelező szabályozási elemek 
4. § 
(1) A szabályozási terv határelemei: 

1. közigazgatási határ, 
2. meglévő/megszűnő/tervezett belterületi határ, 

(2) A szabályozási terv vonalas és pontszerű szabályozási elemei: 
1. szabályozási vonal, szabályozási vonal meglévő határvonalon 
2. építési övezet, övezet határa, 
3. építési övezet, övezet jele [Lásd 2. melléklet], 
4. építési vonal, 
5. lehetséges csomópont helye 
6. kötelező zöldfelület zajvédő töltés határa, 
7. kötelező fásítás, 
8. gépjármű behajtás helye, 
9. ütemek tervezett határa, 

(3) A szabályozási terv felületi jelölésű szabályozási elemei: 
1. építési hely és határa, 
2. I. rendű közúti közlekedési célú terület, 
3. nem szerkezeti jelentőségű közlekedési célú közterület, 
4. kötöttpályás közlekedési terület – vasútterület, 
5. zöldterület – közkert, 
6. erdőterület, 
7. vízgazdálkodási terület 
8. speciális szabályozással érintett terület, 



9. feltöltendő terület, 
10. tervezett út sávja, 

(4) A szabályozási terv sajátos jogintézményekkel érintett elemei: 
1. feltétel teljesítéséhez kötött építési tilalommal érintett terület, 
2. telekcsoport újraosztással érintett terület, 
3. elővásárlási joggal érintett terület, 
4. kisajátítással érintett terület, 
5. útépítési és közművesítési hozzájárulással érintett terület 
6. beültetési kötelezettséggel érintett terület, 

(5) A kötelező elemek módosítása a szabályozási terv módosítását vonja maga után. 

2. Más jogszabály által elrendelt szabályozási elemek 
5. § 
(1) A szabályozási tervben alkalmazott más jogszabály által elrendelt szabályozási eleme:  

1. védőterület, védőhatár, védősáv határa, 
1a) szennyvíztisztító telep, lerakó védőtávolsága, 
1b) vízműkutak védőtávolsága 
1c) hidrogeológiai védőidom határa, 
1d) vízfolyások parti sávja 
1e) közműlétesítmények védőtávolsága, 
1f) hulladéklerakó (regionális és rekultiválandó) védőtávolsága 

2. nyomvonalas közlekedési és közmű infrastruktúra-elemek kezelői hozzájárulásának határa, 
3. műemlék telke, műemléki környezet határa, 
4. nyilvántartott régészeti lelőhely, 
5. kunhalom, 
6. földvár, 
7. nemzeti ökológiai hálózat – ökológiai folyosó, 
8. tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület, 
9. ásványi nyersanyagvagyon-terület határa, 
10. földtani veszélyforrás határa, 
11. töltésláb 
12. helyi védett egyedi érték telke 
13. helyi jelentőségű védett természeti terület határa, 
14. helyi védelem alatt álló, illetve nem álló természeti érték, 

(2) Az Önkormányzat hatáskörébe nem tartozó, más jogszabály által elrendelt szabályozási elemek 
módosítására csak az ezen elemeket elrendelő jogszabályok megváltozása esetén, azokkal összhangban 
kerülhet sor. Ettől eltérő módosításukra csak az adott ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságok egyetértő 
állásfoglalásával kerülhet sor. 

3. Javasolt szabályozási elemek 
6. § 
(1) A szabályozási terv javasolt szabályozási elemei:  

1. javasolt telekhatár, 
2. javasolt gyalogút nyomvonala, 
3. javasolt kerékpárút nyomvonala 
4. javasolt vegyes használatú út nyomvonala, 
5. megszüntető jel, 
6. magánút területe, 
7. bontásra javasolt épület építmény, 
8. reklámtorony elhelyezésére igénybe vehető telekrész, 
9 korlátozott használatú telekrész, 
10. kerítés építése nem javasolt 

(2) A javasolt szabályozási elemektől – a vonatkozó jogszabályok és e Rendelet betartása mellett – 
rendeletmódosítás nélkül is el lehet térni. 

(3) A javasolt kerékpárút nyomvonala kizárólag az érintett közterületen belül történő elhelyezési javaslatról 
tájékoztat, ezért a kerékpárút az érintett közterületen belül bármely oldalra kiépíthető. 

4. Tájékoztató elemek 
7. § 
(1) A szabályozási terv tájékoztató elemei:  

1. szintvonal, 
2. út tengelye, 
3. híd, 
4. közműlétesítmény (különösen vízmű kutak, csapadékvíz-átemelő, szennyvíz-átemelő, adótorony, 

gázátadó, gázfogadó, gáznyomás-szabályzó), 
5. közművezetékek, termékvezetékek nyomvonala, 



6. geodéziailag nem bemért épület, 
7. geodéziailag nem bemért partvonal 
8. szolgalmi joggal terhelt terület, 
9. külterületi út, 
10. tanyaként nyilvántartott ingatlan 
11. anyagbányaként nyilvántartott ingatlan, 
12. bejárat helye 

(2) A tájékoztató szabályozási elemek nem tekinthetők önkormányzati elhatározásnak. 

IV. Fejezet 
SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK 

5. Telekalakítás 
8. § 
(1) A telekalakítási eljárás során a kialakuló új, vagy módosuló telkek paramétereinek meg kell felelnie az 

övezeti előírásoknak és e rendelet vonatkozó rendelkezéseinek betartása mellett. 
(2) Az építési övezetben, övezetben közműépítmények (különösen szennyvízátemelő, transzformátor) 

elhelyezése érdekében, továbbá közút és magánút számára az övezeti előírásoktól eltérő paraméterű telek is 
kialakítható. 

(3) Új úszótelek nem alakítható ki. 
(4) Tömbfeltáró út kialakítására csak a tömb egészére kiterjedő telekcsoport-újraosztási terv alapján kerülhet 

sor. 
(5) Telekalakítás (telekcsoport újraosztás, telekfelosztás, telekegyesítés, telekhatár-rendezés) a vonatkozó 

jogszabályi rendelkezéseken túl abban az esetben engedélyezhető, ha: 
a) a felosztás után „zárvány tel(k)ek” nem alakul(nak) ki, valamint 
b) telekcsoport-újraosztásnál a felosztás utáni telekméretek az építési övezetre előírt legkisebb 

kialakítható telekméret értékét elérik. 
(6) Új építési telkek minimális telekszélessége: 

a) oldalhatáron álló beépítés esetén:   16,0 m, 
b) szabadon álló beépítés esetén:   19,0 m, 
c) zártsorú beépítés esetén:    10,0 m. 

(7) Új lakóterületi telektömb kialakítása esetén a telekmélység min. 25,0 m. 
(8) A telkek kialakításánál törekedni kell az egyszerű körvonalú, könnyen beépíthető telkek kialakítására. 

6. Elővásárlási jog 
9. § 
 A település teljes közigazgatási területén elővásárlási jog illeti meg az Önkormányzatot valamennyi a 

szabályozási tervlapon ekként jelzett ingatlan esetében.  

7. Kisajátítás 
10. § 
 A Település területén kisajátítási jog illeti meg az Önkormányzatot helyi közút, valamint közkert területtel 

érintett ingatlan(ok) esetében. 

8. Beültetési kötelezettség 
11. § 
(1) A beültetési kötelezettségű telekrészen épület nem helyezhető el. 
(2) A telek beültetési kötelezettségű területének min. 85%-át többszintes növényállománnyal kell beültetni. A 

maradék részen út, kerékpárút, gyalogút kialakítható. 
(3) Vízfolyások, csatornák parti sávját érintő beültetési kötelezettségű területe(ke)n a (2) bekezdésben szereplő 

többszintes növényállomány helyett egyszintes, gyepszintű növényzet kialakítása kötelező. 
(4) A beültetési kötelezettséggel érintett telekrészen a növényültetésnek a használatbavételi engedély 

megkéréséig meg kell történnie. 
(5) A beültetési kötelezettséggel érintett telekrész területe a telek előírt zöldfelületébe beszámítható. 

V. Fejezet 
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

9. Tervek engedélyezésére vonatkozó rendelkezések 
12. § 
(1) Ha az épület(ek) lebontásra kerül(nek), a telket beépítetlen teleknek kell tekinteni, és a rá vonatkozó, e 

rendelet szerinti előírásokat kell alkalmazni. 



(2) Amennyiben egy telek egynél több építési övezetbe, övezetbe tartozik, a beépítési paraméterek 
számításánál a beépítési feltételek meghatározásánál az övezeti határvonalat úgy kell tekinteni, mintha az 
telekhatár lenne. E rendelkezést építési hely meghatározásánál nem kell alkalmazni. 

(3) Az építési helyen kívül eső, meglévő épületek átalakíthatók, felújíthatók, tetőterük beépíthető, 
funkcióváltásuk megvalósítható, de beépítettséget növelő bővítésük nem engedélyezhető. 

(4) Terepszint alatti építmény – a közművek és közműépítmények kivételével – csak az építési hely határain 
belül engedélyezhető. 

(5) A közterületi szabályozással érintett ingatlanok esetén rendezett teleknek a szabályozási tervnek megfelelő 
közterületi határrendezés végrehajtását követően minősül az ingatlan. 

(6) A beépítésre szánt terület építési övezeteiben az előírt részleges, vagy teljes közművesítettség, valamint 
útalap szintig (murva) elkészült feltáró út kiépítésének a használatbavételi engedély, vagy az egyszerű 
bejelentéshez kötött épület felépítésének, bővítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány 
megkéréséig meg kell történnie. 

(7) Ahol az építés feltételei (terület-előkészítés, vízrendezés stb. hiánya miatt) nem biztosítottak, építési munka 
csak a szükséges teendők elvégzése után, az építési feltételek rendelkezésre állását követően 
engedélyezhető, végezhető. 

(8) Lakóterület és településközpont vegyes terület-felhasználási egységű telek esetén a beépítés 
engedélyezésének feltétele a telek belterületben léte. 

(9) Belterületbe vonásra csak folyamatosan, meglévő belterülethez kapcsolódóan kerülhet sor. Belterületbe 
vonás során zárvány külterület nem alakulhat ki. 

(10) Meglévő, tanyaként nyilvántartott beépítésre nem szánt ingatlanokon – övezeti besorolástól függetlenül – 
kerítés építése, valamint meglévő épület felújítása, tetőtér-beépítése végrehajtható. 

(11) Anyaggödör, anyagbánya művelési ágú ingatlanokon az építési tevékenység feltétele a rekultiváció 
megtörténte. 

(12) Az építési helyen kívül eső, továbbá beültetési kötelezettséggel érintett területen elhelyezkedő, meglévő 
épületek felújíthatók, tetőterük beépíthető, de szintszám-növeléssel együtt járó, illetve beépítettséget növelő 
bővítésük nem engedélyezhető. 

(13) Ha a telek jelenlegi beépítettsége – a korábbi előírásoknak megfelelően, illetve jogerős építési engedély 
vagy fennmaradási engedély alapján – az e rendelet előírásai szerinti értéket meghaladja, a meglévő 
épület(ek) felújítható(k), átalakítható(k), de a telek beépítettségét növelő bővítés(ük) nem engedélyezhető. 

(14) Azokon a kialakult beépített telkeken, ahol a meglevő beépítettség meghaladja az építési övezetben 
megengedhető maximumot, a főfunkciójú épület egy részének bontása után a lebontott rész 50%-a 
visszaépíthető akkor is, ha ez meghaladja az építési övezetre megengedhető maximális beépítettséget. 

(15) 10%-nál meredekebb tereplejtés esetén, valamint feltöltött területen az építési tervdokumentációhoz 
minden esetben talajmechanikai szakvéleményt kell mellékelni. 

(16) 10%-nál meredekebb tereplejtés esetén az építési hatóság – talajmechanikai szakvélemény alapján – 
előírhatja drénszivárgók megépítését a rétegvizek elvezetésére. 

(17) Zártsorú beépítésű területen alápincézett épület esetén talajmechanikai szakvélemény készítendő, és az 
engedélyezési terv mellékleteként az építési hatósághoz benyújtandó. 

(18) Terepszint alatti építmény – a közművek és közműépítmények kivételével – a legnagyobb beépítés 
nagyságát meghaladó mértékben csak az építési hely határain belül engedélyezhető. 

(19) Belterületbe vonásra tervezett területek belterületbe vonásáig alkalmazható sajátos előírások: 
a) Belterületbe vonásig alkalmazhatók a telek művelési ágának megfelelő övezetek előírásai a 

következők szerint: 
aa) szántó  > Má, 
ab) kert, gyümölcsös > Mk, 
ac) rét, legelő, vízállás > Mko 
kivéve lakófunkció létesítését, melynél a belterületbe vonás az építés feltétele. 

b) Tervezett lakóterületek, valamint vegyes területek belterületbe vonásáig a telket érintő szabályozás 
végrehajtása nem feltétele a fenti pont szerinti övezeti paraméterek szerinti építésnek. A kijelölt út 
sávja azonban nem építhető el, valamint műtárgy elhelyezésre sem vehető igénybe. 
Ez az előírás belterületbe vonásra tervezett gazdasági területekre nem alkalmazható. 

c) Épület a kiszabályozott közterület szabályozási vonalától számított min. 5,0 m-re létesíthető. 
(20) Külterületen lévő, belterületbe vonásra nem tervezett, beépítésre nem szánt területek szabályozással 

érintett telkeinek sajátos előírásai: 
a) A telket érintő szabályozás végrehajtása – a megvalósítás távlatosságára tekintettel – nem feltétele 

az övezeti paraméterek szerinti építésnek. A kijelölt út sávja azonban nem építhető el, valamint 
műtárgy elhelyezésére sem vehető igénybe. 

b) Fenti előírás megléte miatt a tervezett új út kiszabályozásával, vagy a meglévő út szélesítésével 
érintett telekdarab lejegyzése, valamint a lejegyzést követő kártalanítás az út megvalósításakor 
igényelhető. 

c) Épület a kiszabályozott közterület szabályozási vonalától számított min. 5,0 m-re létesíthető. 
(21) Telektömb átépülése, vagy minimum négy telek kialakítása főépítészi hozzájárulást igényel, amelyhez a 

teljes tömbre és az illeszkedés alapján érintett környezetre beépítési tervet kell bemutatni, amelynek az 
axonometrikus munkarész a részét kell, hogy képezze.  



(22) Új beépítés esetén, a tömbre vonatkozóan, a környezetbe illesztés kapcsán axonometrikus beépítési tervi 
munkarész készítendő.  

10. Telkek beépítési módjára vonatkozó rendelkezések 
13. § 
(1) Az építési helyet az építési övezetben előírt beépítési mód figyelembevételével, a következők szerint kell 

meghatározni, kivéve, ha jelen rendeletben ettől eltérő előírás szerepel. 
(2) Az előkert méretét: 

a) az utcában jellemzően kialakult állapotnak kell megfeleltetni. 
b) ha az a) pont szerinti kialakult állapotnak megfelelő érték egyértelműen nem állapítható meg, akkor: 

ba) lakóterületen és településközpont területen: 5,0 méternek, 
bb) ipari területen, kereskedelmi, szolgáltató területen és különleges területen min. 10,0 méternek 
kell tekinteni.  

c) meglévő épület átalakítási, felújítási, bővítési, helyreállítási, korszerűsítési munkái esetében 
kialakultnak kell tekinteni. 

d) a telkek közterületi határ menti sávban elhelyezésre szánt épületekre kell vonatkoztatni. 
(3) Az oldalkert méretét: 

a) Szabadon álló beépítési módnál:  
aa) az övezetben előírt legnagyobb épületmagasság felének, 
ab) de legalább 3,0 méternek 

b) Oldalhatáron álló beépítési módnál: 
ba) legalább 6,0 méternek, 
bb) amennyiben a telek kialakult beépítési viszonyai és telekszélessége miatt a telek a 6,0 

méteres oldalkerti méretének a betartása esetén használhatóan nem építhető be (6,0 m-nél 
keskenyebb épületszélesség esetén), vagy az előírt építmények közötti legkisebb távolság 
nem tartható be a szomszédos telkek között, úgy az újonnan épülő, vagy felújításra kerülő 
épület esetében a tényleges építménymagasság értékét figyelembe véve a telepítési távolság, 
illetve a tűztávolság alapján kell meghatározni az oldalkerti méretet, mely azonban ebben az 
esetben sem lehet kevesebb 4,0 méternél 

kell tekinteni. 
(4) A hátsókert:  

a) kialakult állapot esetén, 25 m telekmélységig a hátsókert értéke 0,0 m-ig is csökkenthető, azaz az 
épület a hátsó telekhatárig tűzfalképzéssel kiépíthető, 

b) minden más esetben: 
ba) min. 6,0 m, 
bb) vagy a kialakult állapotnak megfelelő. Kialakult állapot szerinti szabályozás esetén sem lehet 

azonban kisebb a hátsókertre néző tényleges épületmagasság értékénél. 
(5) Az előkert, az oldalkert, valamint a hátsókert legkisebb méretének meghatározásánál a kialakult állapot 

szerinti értéket a telepítési távolság betartása, a benapozás biztosítása, valamint az utcakép védelme 
módosíthatja. 

(6) Oldalhatáron álló beépítés esetén: 
a) az épületeket az építési helyen belül, a környezetében kialakult beépítési ritmus figyelembevételével 

kell elhelyezni, betartva az oldalkertre előírt legkisebb távolságot, 
b) új építés esetén az oldalkerttel szembeni telekhatártól számított 1,0 m-t építési vonalnak kell 

tekinteni, 
c) oldalhatáron álló beépítés esetén – amennyiben kialakult állapothoz alkalmazkodik – az ikres 

beépítési mód is alkalmazható. 
(7) Zártsorú beépítés esetén: 

a) a teljes zártsorúsítás nem kötelező, helyette a hézagosan zártsorú beépítési módot is lehet 
alkalmazni, 

b) teljes zártsorúsítás esetén kapuáthajtóval szükséges biztosítani a telkek hátsókertjének 
megközelítését, 

c) a Kertész utca – 4047 hrsz.-ú út – Szabadság út – 3889 hrsz.-ú út által határolt telektömbre 
vonatkozó sajátos előírások (18. jel a szabályozási tervlapon) zártsorú beépítés esetén egy második 
épületsor is kialakítható kisvárosias lakóterületen, amelynek kialakítási feltételei, hogy az épületsorok 
közötti távolság az építési övezetben kialakítható épületmagasság minimum kétszerese. 

(8) A szomszédos telkek zavarásának elkerülése, benapozásának biztosítása érdekében: 
a) az épületszárnyak szélessége – új beépítések esetén – az utcai szárny esetében utcára 

merőlegesen max. 14,0 méter lehet, 
b) a kialakuló oldalszárnyak szomszédos telekhatártól 3,0 m-en belül eső homlokzatának 

építménymagassága a megengedett építménymagasságot legfeljebb 1,0 m-rel haladhatja meg, 
c) amennyiben a telektömbben nincsenek szomszédos telkek, úgy az a) és b) pontban foglalt 

korlátozások nem érvényesek. 
(9) Az építési telken – a telek beépített területébe beszámításra nem kerülően – az alábbi melléképítmények 

helyezhetők el: 
a) elő- és oldalkertben: 



aa) közműbecsatlakozási műtárgy, 
ab) hulladéktartály tároló (legfeljebb 1,50 m-es magassággal), 
ac) kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es szélességgel) 

b) oldal- és hátsókertben: 
ba) kerti építmény (hinta, csúszda, szökőkút, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő 

lefedés nélküli terasz), 
bb) kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor, 
bc) kerti épített tűzrakó hely, lugas, 
bd) kerti tető legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel, 
be) kerti szabadlépcső és lejtő, 
bf) szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop. 6,0 méternél magasabb 

szélkerék engedélyezésére látványtervekkel kell igazolni a településkép törésének 
elkerülését, vizsgálni kell a dőléshatáron belüli építményeket, az állékonyság teljesülését kell 
csatolni, 

bg) növényház (üvegház) és fóliasátor. 
(10) Ha az épület(ek) lebontásra kerül(nek), a telket beépítetlen teleknek kell tekinteni, és a rá vonatkozó, jelen 

rendelet szerinti előírásokat kell alkalmazni. 
(11) Az Ipari Park feltáró, tehermentesítő útja (beleértve a Robert Bosch utat, valamint a 3. sz. főút és a 21. sz. 

főút felé tervezett összekötő utak és csatlakozásaik együttes nyomvonalát) menti, gazdasági 
területfelhasználású telkekre az előkert minimális értéke 10 méter. 

(12) Az építési övezetre előírt beépítési módot a kialakult állapot felülírhatja a főépítész véleménye alapján. 

11. Építmények elhelyezésére vonatkozó rendelkezések 
14.§ 
(1) Építési telken és területen építmény akkor helyezhető el, ha: 

a) mind az építmény, mind a szomszédos ingatlanok és építmények rendeltetésszerű és biztonságos 
használata biztosított, 

b) a területfelhasználási egységhez tartozó közutak (kiszolgáló utak, kerékpár- és gyalogutak), 
közterek, gépjármű- és kerékpártárolók kialakítása megoldható, 

c) a rendeltetésszerű használathoz szükséges infrastruktúra – energia, ivóvíz (szükség esetén 
technológiai víz) – ellátás biztosítható, és használatával az ellátó rendszer működésében zavart nem 
okoz, 

d) a keletkező szennyvíz ártalommentes elvezetése, vagy elhelyezése és a csapadékvíz elvezetése 
biztonságosan megoldható, 

e) a használat során keletkező nem veszélyes hulladékok elszállításának, vagy ártalommentes 
elhelyezésének, illetve helyi komposztálásának lehetősége biztosítható, és a veszélyes hulladék 
elhelyezése, tárolása stb., a vonatkozó jogszabályok alapján megoldható, 

f) az építmény: 
fa) nem befolyásolja károsan a föld alatti vizek szintjét, mozgását és tisztaságát 
fb) a levegő minőségét, 
fc) a zajvédelmi rendeletekben előírt határértékeknél nagyobb zajterhelést nem okoz. 

(2) Valamennyi területfelhasználási egységen – hacsak az előírások nem tiltják – elhelyezhetők: 
a) köztárgyak, 
b) a területfelhasználási egységhez tartozó közutak (kiszolgáló utak, kerékpár- és gyalogutak), 

közterek, 
c) a kutatás és ismeretterjesztés építményei (az üzemi jellegűek kivételével), 
d) közművek és közműpótlók (a szennyvíztisztító- és komposztálótelep a szeméttelep és a 

szemétégető kivételével) a szakági előírások szerint, 
e) nyomvonal jellegű vezetékek (a külön jogszabályok keretei között), 
f) a vízgazdálkodás (vízkárelhárítás, vízhasznosítás) építményei, 
g) geodéziai jelek, 
h) nyilvános illemhelyek; valamint 
i) vízfelületek. 

(3) Az építési vonal – ha jelen rendelet előírásai másképp nem rendelkeznek – kialakult beépítés esetén a 
kialakult állapot és az illeszkedési szabályok szerint határozandó meg. Sarokbeépítésnél mindkét építési 
vonal figyelembe veendő. 

(4) A 58. § (2) bekezdésben előírtak alól –  indokolt esetben –, külterületen, főépítészi hozzájárulással - 
természeti érintettség kivételével - el lehet térni. 

(5) Önálló antennatorony kialakítása esetén megengedett a kilátó funkcióval történő kiegészítés.  
(6) Főépítészi hozzájárulás alapján az építési övezetben, övezetben a megengedett épületmagasságnál – 

indokoltható esetekben – lehet magasabb építményt elhelyezni.  

12. Közterületek és közlekedési célú területek kialakítására vonatkozó rendelkezések 
15. § 
(1) A település közterületein engedélyezhető eltérő használat az alábbi lehet: 

a) hirdető (reklám) berendezés elhelyezése, 



b) közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények létesítése, 
c) kerékpárút, gyalogút és kapcsolódó építmények létesítése, 
d) köztisztasággal kapcsolatos építmények (tárgyak) elhelyezése, 
e) szobor, díszkút, egyéb műalkotások elhelyezése, 
f) közművek felépítményei, telefonfülke elhelyezése, 
g) építési munkával kapcsolatos létesítmények (állványok elhelyezése), 
h) építőanyag-tárolás, 
i) zöldfelületek, fasorok kialakítása, 
j) vízfelület kialakítása, 
k) egyéb, a vonatkozó önkormányzati rendeletben engedélyezett funkciók. 

(2) Ideiglenes pavilon, lakókocsi, utánfutó, és sátor rendezvények idején, korlátozott időre (ha jogszabály 
másként nem rendelkezik, legfeljebb a rendezvények időtartamára és a karácsonyi vásár – december 1-től 
december 31-ig terjedő – időszakára) létesíthető. 

(3) Közterületen, illetve közhasználat céljára átadott területen (a továbbiakban: közterület) elhelyezett 
építményeket (különösen pavilon, buszváró) és köztárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy azok ne 
akadályozzák a jármű és gyalogos közlekedést. 

(4) Közterületen építmény, berendezés, köztárgy csak abban az esetben helyezhető el, ha az út és a járda 
meglévő és tervezett vízszintes és magassági viszonyaihoz illeszkedik. 

(5) Pavilon jellegű építmény elhelyezésére vonatkozó rendelkezések: 
a) funkciója kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, valamint nyilvános WC és turisztikai 

információellátás lehet, 
b) kereskedelmi, vendéglátó funkció csak külső árusítással létesíthető, illetve üzemeltethető. 

(6) A Városközpont területére vonatkozó előírás: 
 Közterületeken vendéglátó helyiségekhez terasz úgy létesíthető, hogy a visszamaradó 

gyalogosfelület legalább 1,5 m kell, hogy legyen. 
(7) A 21 sz. főút-a 0369/5 hrsz-ú út-a 0368/1 hrsz-ú árok – az M3-as autópálya által határolt, bevásárló központ 

területére vonatkozó előírás: 
 A Tesco és a Family Center bevásárló központ parkolói, gyalogos-, és zöldterületei közhasználatot 

szolgáló magánterületek, ahol a városi közterületekhez igazodó módon kell biztosítani a területek 
kulturált használatát, szabályozni az utcai árusítást és reklámozást. Ennek megfelelően ezeken a 
területeken a szabadtéri árusítás, árubemutatás, szolgáltatás, sátor, pavilon vagy mozgóbolt 
elhelyezése maximum évi egy hónap időtartamra engedélyezhető. Szabadtéri raktározás nem 
lehetséges. 

(8) Az Ipari Park feltáró, tehermentesítő útjára (beleértve a Robert Bosch utat, valamint a 3 sz. főút és a 21 sz. 
főút felé tervezett összekötő utak és csatlakozásaik együttes nyomvonalát) vonatkozó előírások: 
 Az út fölött épületrész (továbbiakban: az Épületrész) átvezethető az alábbiak szerint: 

a) Az Épületrészt a közúti űrszelvény betartásával kell kialakítani. 
b) Az Épületrész tartópillérei e rendelet 1/c. mellékletét képező Mintakeresztszelvény burkolati 

kialakítását figyelembe véve helyezhetők el. 
c) Az építési telkekre eső épületrész-szakaszok, illetve tartószerkezeti pillérek esetében az 

előkertet 0 méternek kell tekinteni. 
(9) Két kijelölt lehetséges csomópont helye között sem közút, sem magánút csatlakozására (kikötésére) nincs 

lehetőség. 

13. Közlekedési felületek kialakítására vonatkozó rendelkezések 
16. § 
(1) Magánút: 

a) bármely építési övezetben/övezetben kialakítható, 
b) Hatvan közigazgatási területén mind: 

ba) közforgalom számára megnyitott, korlátlan használatú, 
bb) közforgalom számára meg nem nyitott, korlátozott használatú magánút 
létesíthető. 

c) a szabályozási tervlapon feltűntetett magánút sávjában épület nem építhető, illetve műtárgy az adott 
útkeresztmetszet kialakítását nem veszélyeztető módon helyezhető el 

d) a közforgalom számára megnyitott magánút műszaki paraméterei és szabályozási szélessége a 
közúti jellemzőkkel azonosak. A közművesítés a közúti státuszú utcákhoz hasonlóan biztosítandó, a 
közművezetéshez a tulajdonosnak hozzá kell járulnia. A közforgalom számára megnyitott magánúton 
a forgalom lehetőségét bármely napszakban és mindenki számára biztosítani kell, a használatot 
korlátozni nem lehet. 

(2) Parkolás: 
a) Ha az előírt parkoló kialakítására saját telken belül nincs lehetőség az építésügyi hatóság az 

építmény elhelyezésének feltételeit meghatározhatja az építési engedélyezési eljárás időszakában a 
parkolóhelyek megváltására vonatkozó önkormányzati rendelet alapján is. Ebben az esetben az 
építtető és az önkormányzat között létrejött külön megállapodás szerint kell eljárni. 

b) Bármely felszíni parkoló kialakítását minden megkezdett negyedik parkolóhely után egy darab, nagy 
lombkoronát nevelő, környezettűrő lombos fa telepítésével kell megoldani. 



(3) Gyalogos utcában és kiemelt szerepű gyalogosfelületen – amennyiben a határos ingatlanok megközelítése 
más közterületről nem biztosítható – a célforgalom időszakosan megengedett. 

(4) A kötöttpályás közlekedési területtel kapcsolatos telekalakítások során az érintett építési övezetek és 
övezetek telekalakításra vonatkozó előírásait nem kell figyelembe venni. 

(5) Külterületi út tengelyétől számított 5-5 méteren belül kerítés, 10-10 méteren belül épület nem létesíthető.  

14. Járművek elhelyezésére vonatkozó rendelkezések 
17. § 
(1) Hatvan területén minden 10 férőhelyet elérő parkolót szilárd burkolattal kell kiépíteni. A szilárd burkolatú 

parkolók felszíni csapadékvíz-elvezetéséhez hordalék- és olajfogó beépítése szükséges. Kivételt képez a 
nem közterületen lévő, ideiglenesen használt parkoló, melynek burkolata a várható terhelésnek 
megfelelően lehet gyephézagos, vagy murva burkolat. 

(2) Hatvan területén a járművek várakozására szolgáló legalább 4 férőhelyes parkoló csak fásítva alakítható ki: 
4 parkolóhelyenként min. 1 db lombos fa ültetendő. 

(3) Új épület építése, épület rendeltetésmódjának megváltoztatása, vagy meglévő épület új, önálló egységgel 
való bővítése esetén az előírt mennyiségű gépjármű tárolását telken belül kell megoldani. Amennyiben az 
előírt parkoló kialakítására saját telken belül nincs lehetőség, akkor a vonatkozó önkormányzati rendelet 
alapján, az önkormányzat hozzájárulása esetén, a hiányzó parkoló szám közterületen is pótolható. Ebben 
az esetben az építtető és az önkormányzat között külön megállapodást kell kötni. 

(4) Hatvan meglévő, közcélokat szolgáló intézményei esetében a létesítmény telkéhez kapcsolódó közterületek 
a szükséges parkolók elhelyezésére igénybe vehetők. 

(5) A parkolók nem telken belüli elhelyezhetőségére vonatkozó országos előírás csak az egyes telkek és 
építmények rendeltetésszerű használatához telken belül biztosítandó gépjárművek 50 %-ra alkalmazható. 

(6) Ahol a lejtésviszonyok lehetővé teszik ott a gépkocsi elhelyezés támfalgarázs formájában is 
megvalósítható. 

15. Zöldfelületek kialakítására vonatkozó rendelkezések 
18. § 
(1) Többszintes növényállományúnak akkor minősül a zöldfelület, ha minden 150 m2-ére: 

a) legalább 1 db nagy, vagy közepes lombtömeget növesztő lombos fa, 
b) legalább 20 db cserje, valamint 
c) a nem burkolt telekrészen kívül gyep, vagy bármilyen talajtakaró növényzet telepítése megtörtént.  

(2) A telepítésre kerülő növények kiválasztásánál a Magyarországon őshonos, a termőhelyi adottságoknak 
megfelelő, környezettűrő növényfajokat kell előnyben részesíteni. Az allergén fajok telepítését kerülni kell. 

(3) Kertvárosias és falusias lakóterületen a gyep vagy talajtakaró növényzetet konyhakerti haszon-növények 
termesztése is pótolhatja. 

(4) Az építési övezetek telekhatára mentén a különböző funkciók közötti elválasztó zónát – különösen a lakó, a 
településközpont vegyes, a vízgazdálkodási funkciók, illetve a gazdasági funkciók között – a szabályozási 
terven kijelölt beültetési kötelezettségű területtel kell megteremteni. 

(5) A telek beültetési kötelezettségű területe a kötelező zöldfelületi arányba beszámít. 
(6) A szabályozási terven feltüntetett fasorok, utcafásítások telepítését, a beültetési kötelezettséget az 

épületek, utak engedélyezése során elő kell írni, illetve használatbavételi engedély kiadásának feltétele a 
megvalósulásuk. 

(7) Közlekedési célú közterületen levő zöldfelületen a biológiailag aktív felület csak gyalogjárda, kerékpárút és 
köztárgyak kialakítása céljából burkolható le. 

(8) Közterületen lévő fák csak növény-egészségügyi károsodás esetén, kertészeti szakvélemény alapján 
vághatók ki. 

(9) Kivágott fák – kivéve gyümölcsfák – pótlásáról mindenkor gondoskodni kell. 
(10) A kivágott fák – kivéve gyümölcsfák – pótlására a kivágott fák 1 m magasságban mért törzskerülete 1,5-

szeresének megfelelő összes törzskerületű előnevelt fákat kell telepíteni. 
(11) A telepítést annak kell elvégeznie, akinek az érdekében a fák kivágása megtörtént, vagy a polgármesteri 

hivatal telepítteti az érdekelt költségére. 
(12) A 058/18, valamint a 058/19 hrsz.-ú ingatlanok területének szántó művelés alatt álló részét – a művelés 

alóli kivonás megtörténtéig – a csereerdősítés területeként rögzített beültetési kötelezettségű terület 
kivételével, háromszintes növényültetési kötelezettség nem terheli. 

(13) Az Ipari Park feltáró, tehermentesítő útja (beleértve a Robert Bosch utat, valamint a 3 sz. főút és a 21 sz. 
főút felé tervezett összekötő utak és csatlakozásaik együttes nyomvonalát) mentén, gazdasági 
területfelhasználású telken belül, legalább az alábbi kialakítású védőfásítást kell telepíteni: 
a) Egy sor előnevelt (legalább egyszer iskolázott) fákból álló fasort és egy cserjesort. 
b) A védőfásítás a bejáratoknál és a forgalombiztonságot szolgáló látóháromszögek területén 

szakadhat csak meg. 
c) Az a) és b) pontban szereplő előírást kialakult állapot esetére, a műszaki adottságok mértékéig nem 

kell alkalmazni. 



16. Vízfelületek kialakítására vonatkozó rendelkezések 
19. § 
 Vízfelület – a környezet veszélyeztetésének kizárásával, a vízjogi engedélyezés figyelembe vételével – 

bármely építési övezetben, övezetben létesíthető. 

17. Közműterületek kialakítására vonatkozó rendelkezések 
20. § 
 Az építési övezetekben és övezetekben az előírt legkisebb telekméretnél kisebb telkek is kialakíthatók 

közműépítmények elhelyezése érdekében (különösen szennyvízátemelő, transzformátorház, vízgépház). 

MÁSODIK RÉSZ 
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉS BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK RÉSZLETES E LŐÍRÁSAI 

VI. Fejezet 
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

18. Lakóterületek 
21. § 
(1) Az építési helyen belül a főépületnek – kis mélységű telek kivételével – mindig az utca felől kell 

elhelyezkednie. Az előírás portaépületre nem vonatkozik. 
(2) A lakótelek terepszint alatti építményeinek alapterülete a telekre vonatkozó beépítési százalék szerint 

számított értéknek legfeljebb kétszerese, de legfeljebb a telekterület 75%-a lehet. 
(3) A kertvárosias lakóterület telkeinek közterülettől számított 40 méteres sávján túli része hátsókertnek 

minősül. 

Nagyvárosias lakóterület [Ln] 
22. § 
(1) Nagyvárosias lakóterületen telek beépítésének feltétele a teljes közművesítés kiépülése. 
(2) A nagyvárosias lakóterületen: 

a) lakó, 
b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
d) kulturális, közösségi szórakoztató, 
e) szállás jellegű, 
f) igazgatási, iroda és 
g) sport 
rendeltetés(eke)t tartalmazó épület(ek) helyezhető(k) el. 

(3) Az Ln/2 építési övezet 5035/1, 5040, 5041 hrsz.-ú ingatlan egészét, valamint 5037/2 hrsz.-ú kijelölt területét 
érintő, feltétel teljesítéséhez kötött építési tilalmat az alábbi feltételek együttes teljesüléséig kell fenntartani: 
a) Hatvan város 12. vízgyűjtő területének felszíni vízelvezetését megoldó, a jelenlegi árok kiváltására 

alkalmas árok, vagy csatorna, valamint 
b) a tervezett záportározó kiváltására alkalmas műtárgy 
kiépítése. 

Kisvárosias lakóterület [Lk] 
23. § 
(1) Kisvárosias lakóterületen telek beépítésének feltétele a teljes közművesítés kiépülése. 
(2) A kisvárosias lakóterületen: 

a) lakó, 
b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
d) kulturális, közösségi szórakoztató, 
e) szállás jellegű, 
f) igazgatási, iroda és, 
g) sport, 
h) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági 
rendeltetés(eke)t tartalmazó épület(ek) helyezhető(k) el. 

(3) Az északi tervezett elkerülő út két oldalán tervezett belterületen az Lk/4 építési övezetben: 
a) a földszinti padlóvonalat a 118,1 - 119,2 mBf szintek között északi irányba emelkedően a meglévő 

terepszinthez képest + min. 60 cm-en kell kialakítani; 
b) 1,0 m-nél mélyebb fektetésű közművet, műtárgyat, meszesgödröt kialakítani nem lehet. 



(4) Az 5. mellékletben lehatárolt lakótelep egységek területén kialakult úszótelek határa utólagos hőszigetelés, 
akadálymentesítés, felvonóépítés, vagy bejárati egység műszakilag indokolt legkisebb méretű bővítése 
esetén módosítható. 

Kertvárosias lakóterület [Lke] 
24. § 
(1) Kertvárosias lakóterületen telek beépítésének feltétele a teljes közművesítés kiépülése. 
(2) A kertvárosias lakóterületen: 

a) lakó, 
b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
d) kulturális, 
e) szállás jellegű, 
f) sport, 
g) közösségi szórakoztató, 
h) igazgatási, iroda, 
i) a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló, valamint 
j) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági 
rendeltetés(eke)t tartalmazó épület(ek) helyezhető(k) el. 

(3) Az északi tervezett elkerülő út két oldalán tervezett belterületen az Lke/1 építési övezetben: 
a) a földszinti padlóvonalat a 118,1 - 119,2 mBf szintek között északi irányba emelkedően a meglévő 

terepszinthez képest + min. 60 cm-en kell kialakítani; 
b) 1,0 m-nél mélyebb fektetésű közművet, műtárgyat, meszesgödröt kialakítani nem lehet. 

(4) A vasút – Árpád u. – Klapka u., illetve vasút – Klapka u. – Báthory u. által határolt Lke.1 építési 
övezetekben a feltöltendő terület határain belül: 
a) a terület beépíthetőségéhez a meglévő terepszintet 117,0-117,3 mBf-i szintre kell feltölteni, a 

földszinti padlóvonalat ehhez képest + min. 50 cm-en kell kialakítani; 
b) az építés feltétele a vízrendezés kiépítése. 

(5) A Peresi úttól délkeletre lévő új lakóterületen a lejtő felőli maximális homlokzatmagasság 6,5 m. (1 jel a 
szabályozási tervlapon) 

(6) A Szőlőhegy Lke/1, valamint Lke/3 építési övezetére vonatkozó sajátos előírások: 
a) Az építészeti-műszaki dokumentáció része: 

aa) statikus által méretezett alapozás, valamint 
ab) szivárgó rendszer terve. 

b) Telekosztást legalább telektömbre kiterjedően kell készíteni. 
c) A szivárgó rendszer létesítésének elhagyását egyértelműen alátámasztó tervezői nyilatkozat esetén 

a szivárgó rendszer létesítése elhagyható. 
(7) 250 m2 telekterületenként 1 db lakás, de legfeljebb háromlakásos lakóépület helyezhető el, kivéve a 

szociális bérlakásépítést. 

19. Településközpont terület [Vt] 
25. § 
(1) Településközpont területen telek beépítésének feltétele a teljes közművesítés kiépülése. 
(2) A településközpont területen: 

a) lakó, 
b) közigazgatási, iroda, 
c) kereskedelmi, szolgáltató, szállás, vendéglátó,  
d) a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges egyéb közösségi 

szórakoztató, 
e) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
f) kulturális, művelődési, közösségi szórakoztató, 
g) szállás jellegű, 
h) sport, 
i) a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló 
j) parkolás céljáró szolgáló 
rendeltetés(eke)t tartalmazó épület(ek) helyezhető(k) el.  

(3) A településközpont területen: 
a) Településközpont területen elhelyezhetők játszókertek, korlátozottan, vagy korlátlan közhasználatú 

zöldfelületek. 
b) Önálló gazdasági rendeltetésű épület nem létesíthető. 

(4) A volt téglagyár területén a Vt/13 építési övezetre vonatkozó előírások (2 jel a szabályozási tervlapon): 
a) a talaj homok depóniáinak megszüntetése, 
b) a telek beépítendő területén rendezett terepszint kialakítása, amely a területet feltáró út szintjétől 

maximum 1,5 m-rel tér el, 
c) a telek egészének tereprendezése után – megfelelően tömörített – alapozásra alkalmas telekállapot 

létrehozása, 



d) a beépítés megkezdésének feltétele a teljes közművesítés megléte, 
e) az építészeti-műszaki dokumentáció kötelező része: 

ea) részletes talajmechanikai vizsgálat, és erre alapozott építés-alkalmassági feltételrendszer 
(tömörítés mértéke, alapozási mód, mélység, vízelvezetési megoldás stb.) kidolgozása, 
amelynek során a téglagyári területen túl a szomszédos területek meglévő, illetve tervezett 
építményeinek állékonysága is elemzés tárgyát kell képezze, valamint 

eb) forgalmi csúcsidőszakra is kiterjedő nappali és éjszakai zajmérésekkel igazolt zajterhelési 
határérték betartása. 

f) csúszásveszély fennállása esetén szükséges támfalat talajmechanikai vizsgálatot követően, 
statikailag méretezett módon kell kialakítani. 

(5) Az 5191/2 hrsz.-ú telek északi határán egy 5,0 m széles, egyirányú, közforgalmú áthajtót kell biztosítani. (3 
jel a szabályozási tervlapon) 

(6) A 2629 hrsz.-ú (4 jel a szabályozási tervlapon) telekre vonatkozó speciális előírások: 
a) előkert a telek déli telekhatáránál 0,0 m, 
b) a telken egy épület építendő, döntően nem lakó funkcióval. 

(7) A Városközpont területére vonatkozó előírások (5 jel a szabályozási tervlapon): 
a) Telekhatáron álló, szomszédos, magánútként lejegyzett, közhasználatra átadott területsáv felé néző 

határfalban nyílászáró létesíthető, a tűzvédelmi szakhatóság állásfoglalásának figyelembevételével. 
b) Vezeték-szolgalmi jogot kell telepíteni: 

ba) a 3015 és 3016 hrsz telek 3010 hrsz felőli határán a meglévő szennyvízcsatorna számára, 
bb) a 3011/1 és 3011/2 hrsz telket érintő meglévő szennyvízcsatorna számára, 
bc) a 3029 és 3030 hrsz telek szabályozási terven jelölt sávjában csapadékcsatorna létesítése 

céljából. 
c) Közhasználat céljára bármelyik telekrész kialakítható. 

(8) Volt cukorgyári lakótelep 5331/20 hrsz.-ú ingatlanára vonatkozó előírás (6 jel a szabályozási tervlapon): 
 a terület beépítését, az építési helyek kialakítását beépítési,  építészeti koncepció kidolgozásával kell 

megalapozni. 
(9) A 178/6, 757/1, 757/4, 757/8, 893/51, 893/52 hrsz.-ú – gazdasági övezettel szomszédos – telkeken lakó 

funkció nem létesíthető (7 jel a szabályozási tervlapon). A 757/4 hrsz.-ú telken a terület és az egyes 
helyiségek funkciójának megfelelő, a gazdasági területre előírt mértéknél szigorúbb zaj- és rezgésvédelmi 
határértékeinek betartásáról a terület tulajdonosának kell gondoskodnia. 

(10) Grassalkovich-kastélyra és parkjára vonatkozó előírások (8 jel a szabályozási tervlapon): 
a) a Grassalkovich-kastély 2713/4 hrsz-ú telkén kizárólag az alábbi építmények helyezhetők el: 

aa) a történeti állapotnak megfeleltetett bármely építmény (pl. parter, spalír, treillage, szökőkút, 
szobor, kerti lépcső, támfal stb.), 

ab) a kert használatához/fenntartásához kötődő kerti építmény/kerti berendezés (pl. kerti világítás, 
hulladék-gyűjtő, pad, információs tábla stb.), valamint 

ac) közművezeték és műtárgy. 
b) a Grassalkovich-kastély 2713/6 hrsz-ú telkén elhelyezhető: 

ba) labirintushoz kötődő mobil installáció, 
bb) meglévő épületek (pl. volt kazánház, volt mosoda) bővítése, 
bc) meglévő kémény – kilátóvá alakításához szükséges – bővítése, 
bd) portaépület, jegypénztár, 
be) kerti építmény (pl. pergola, szaletli, ivókút-ház, szökőkút, szobor, kerti lépcső, támfal, korlát, 

napkollektor, kerti világítás, hulladék-gyűjtő, zászlótartó stb.), 
bf) kerti berendezés (pl. pad, információs tábla stb.), 
bg) közművezeték és műtárgy, valamint 
bh) a történeti állapotnak megfeleltetett bármely építmény (pl. lugas, parter, spalír, treillage stb.). 

c) a Grassalkovich-kastély 2713/6 hrsz-ú telkén nem helyezhető el: 
ca) lakóépület, 
cb) egészségügyi épület, 
cc) parkolóház, üzemanyagtöltő, valamint 
cd) gazdasági tevékenység céljára szolgáló épület. 

d) A telkek területén parkoló – a mozgássérültek, valamint a személyzet számára szolgáló parkoló 
helyek kivételével – nem létesíthető. 

20. Gazdasági területek 
26. § 
(1) Gazdasági területen telek beépítésének feltétele a teljes közművesítés kiépülése, kivéve az alábbi esetben: 

a) amennyiben a szennyvíz elvezetésre az ingatlan közvetlen közelében nincs mód, ezért az ingatlan 
szennyvízhálózatra való csatlakozása nem történik meg, az ingatlanon a keletkező kommunális 
eredetű szennyvizet zárt szennyvíztározóban kell tárolni annak elszállításáig. Jelentős gazdasági 
tevékenységből eredő szennyvíz keletkezésével járó tevékenység nem engedélyezhető. 

(2) A zöldfelületi arány 50%-án többszintű növényzet telepítendő, jellemzően a telekhatárok mentén. 
(3) 400 m2-nél nagyobb alapterületű épület elhelyezését lehetővé tevő telken a csapadékvíz helyben tartását, 

és helyben történő felhasználását biztosítani kell. 



(4) Gazdasági területen minden 300 m2 alapterületet elérő, vagy meghaladó építményhez méretezett 
záportározót kell építeni. 

(5) Gazdasági területen, kizárólag portaépület elhelyezésére, a telek közterület, vagy magánút menti előkerti 
sávja is felhasználható. 

(6) A gazdasági terület építési övezetében előírt épületmagasság, technológiai indokoltság esetén, túlléphető. 
(7) A Robert Bosch út – 3 sz. főút – közigazgatási határ – M3 autópálya – 21 sz. főút – 21 sz. főút és Bibó 

István út között tervezett összekötő út által határolt terület gazdasági területfelhasználású részére 
vonatkozó sajátos előírások (9 jel a szabályozási tervlapon): 
a) Jelentős forgalomkeltő és -vonzó gazdasági terület építési övezetében használatbavételhez, a 

területnek, az Ipari Park tehermentesítő útjával (beleértve a Robert Bosch utat, valamint a 3 sz. főút 
és a 21 sz. főút felé tervezett összekötő szakaszok és csatlakozásaik együttes nyomvonalát), 
érintkező szakasza mentén lévő bejáratoknál – a szomszédos jelentős forgalomkeltő és -vonzó 
területek bejáratának figyelembe vételével – az alábbi elsődlegesen forgalombiztonsági szempontú 
fejlesztéseket kell megvalósítani: 
aa) Külön balra és jobbra kanyarodó, indokolt esetben várakozó sávok létesítése, 
ab) A Robert Bosch út déli oldalán burkolatjellel elválasztott járda és kétirányú kerékpárút, az út 

északi oldalán indokolt esetben járda kiépítése, a gyalogos és kerékpáros forgalom kijelölt 
helyen történő átvezetésével, valamint 

ac) Az érintett közművek szükségessé váló védelmén és/vagy kiváltásán kívül, a közvilágítás 
szabványosításával és a csapadékvíz elvezetés megoldásával. 

b) Azt a forgalmat kell jelentősnek ítélni, amely a kapcsolódási pontoknál hatással van a tehermentesítő 
út használhatóságára, vagyis a gazdasági tevékenység forgalmának akadálymentességére és a 
forgalombiztonságra, a tehermentesítő út jelenlegi kapacitáskihasználtsága mellett. 

(8) A 3 sz. főút – közigazgatási határ – mezőgazdasági terület – Ring Kálmán út által határolt általános 
gazdasági területre eső 0331/55-58, 0331/60-63, 0331/20-21, 0331/82-83 hrsz.-ú telkekre vonatkozó 
sajátos előírások (10 jel a szabályozási tervlapon). Az általános gazdasági terület építési övezetében, a 
környezeti állapot javítása érdekében, az előírt legkisebb zöldfelület mértékéig háromszintű 
növényállományt kell kialakítani. 

(9) A Robert Bosch út – 0331/12 hrsz.-ú ingatlan – M3 autópálya – 0352/1 hrsz.-ú ingatlan – 0331/49 hrsz.-ú 
ingatlan által határolt általános gazdasági területre eső 0331/65 hrsz.-ú telekre (továbbiakban: a Terület) 
vonatkozó sajátos előírások (11 jel a szabályozási tervlapon): 
a) A Terület építési övezetében, a környezeti állapot javítása érdekében, az előírt legkisebb zöldfelület 

mértékéig háromszintű növényállományt kell kialakítani. 
b) A Terület második ütemének használatbavételéhez az alábbi közlekedés-fejlesztéseket kell 

megvalósítani: 
ba) A Hatvani Ipari Park M3 autópályáról történő megközelítését szolgáló – 1141/2018. (III. 26.) 

Korm. határozatban nevesített– útfejlesztés megvalósítása. 
bb) A Robert Bosch út és Ring Kálmán út találkozásánál körforgalmi csomópont kiépítése abban 

az esetben, ha a Terület megközelítése e két út találkozása felől lesz megoldva. 
bc) A bb) alpontban szereplő összekötő út és Bibó István út csatlakozásának körforgalmú 

csomóponttá történő kiépítése. 
bd) A Robert Bosch út és Ring Kálmán út találkozásánál körforgalmi csomópont kiépítése abban 

az esetben, ha a Terület megközelítése e két út találkozása felől lesz megoldva. 
c) A Terület második ütemének használatbavételéhez az alábbi közlekedésfejlesztéseket kell 

megvalósítani: 
 A Robert Bosch út és Ring Kálmán út találkozásánál – amennyiben az a Terület első 

ütemének használatbevételéhez nem készült el – körforgalmi csomópont kiépítése abban az 
esetben, ha a Terület megközelítése e két út találkozása felől lesz megoldva. 

(10) A 2634, 2637/4-7 hrsz-ú, vagy az azokból kialakuló telkeken a terület közúti kapacitására (vasúti felüljáró, 
körforgalom) tekintettel, nagy forgalmú bevásárlóközpont nem létesíthető. (12 jel a szabályozási tervlapon) 

(11) Volt Cukorgyári, valamint Konzervgyári területre vonatkozó sajátos előírás (13 jel a szabályozási tervlapon): 
 a terület beépítését, az építési helyek kialakítását beépítési, építészeti koncepció kidolgozásával kell 

megalapozni. 
(12) A volt laktanya és gyakorlótér területére kijelölt általános gazdasági területre eső 6310/4-25, 6310/27 és 

6311 hrsz.-ú telkeire vonatkozó sajátos előírás (14 jel a szabályozási tervlapon): 
 a területen állatbemutató, idegenforgalom, kulturális, illetve oktatási funkciójú épületek is 

elhelyezhetők. 
(13) Bevásárlóközpont és környékére (21. sz. főút – 0369/5 hrsz.-ú út – 0368/1 hrsz.-ú árok – M3-as autópálya 

által határolt terület) vonatkozó előírás (15 jel a szabályozási tervlapon): 
 a tervezett közúti, vasúti felüljáróhoz tartozó úthálózat területének közterületbe vonására. Addig az 

időpontig az érintett területet zöldterületként kell kialakítani és gondozni. 
(14) A Kölcsey utca észak-keleti oldalán elhelyezkedő iparterületen új terület beépítése, illetve a meglévő 

vállalkozások bővítése esetén, - mindazokban az esetekben, amikor azt a szabályozási terv lehetővé teszi 
– meg kell oldani a gazdasági- és a fő személyforgalom Kölcsey utcától való elkülönítését, annak 
érdekében, hogy a Kölcsey utcai lakóterületek környezeti terhelése ne növekedjék. (16 jel a szabályozási 
tervlapon) 



Környezetre jelentős hatást gyakorló ipari terület [Gip] 
27. § 
(1) A környezetére jelentős hatást gyakorló ipari területen: 

a) ipari, raktározási, 
b) energiaszolgáltatás célját szolgáló, 
c) településgazdálkodás célját szolgáló, 
d) igazgatási, irodai, 
e) oktatási, szociális, 
f) a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás, 
g) parkolás céljára szolgáló, 
h) üzemanyag töltést szolgáló, valamint 
i) gépjármű tisztítást szolgáló 
rendeltetés(eke)t tartalmazó épület(ek), vagy pavilonok helyezhető(k) el. 

(2) A környezetre jelentős hatást gyakorló ipari területen a vonatkozó előírások megtartásával bármely 
melléképítmény elhelyezhető. 

(3) Az építési övezetben a beépítés feltétele a technológiához kapcsolódó helyi környezetvédelmi berendezések 
tulajdonos, vagy építtető általi megvalósítása. 

Általános gazdasági terület [G] 
28. § 
(1) Az általános gazdasági területen: 

a) ipari, raktározási, 
b) kereskedelmi, szolgáltató, 
c) energiaszolgáltatás célját szolgáló, 
d) településgazdálkodás célját szolgáló, 
e) igazgatási, irodai, 
f) szálláshely szolgáltató, 
g) közösségi szórakoztató, 
h) vendéglátó, 
i) hitéleti, oktatási, egészségügyi, szociális, 
j) oktatási, szociális, 
k) sport, 
l) inkubátorház céljára szolgáló 
m) parkolás céljára szolgáló, 
n) üzemanyag töltést szolgáló, valamint 
o) gépjármű tisztítást szolgáló 
rendeltetés(eke)t tartalmazó épület(ek), vagy pavilonok helyezhető(k) el. 

(2) Általános gazdasági területen környezetre jelentős hatást gyakorló rendeltetést szolgáló építmény nem 
helyezhető el. 

21. Üdülőterület [Ü] 
29. § 
 Az üdülőterületen a létesítmények elhelyezésének feltétele: 

a) a legalább részleges közművesítés megléte, valamint  
b) a keletkező szennyvíz 

ba) szennyvízcsatorna-hálózatba kötése, 
bb) szivárgásmentes, zárt szennyvíztárolóban történő elhelyezése, vagy 
bc) a hidrogeológiai védőidom területén kívül, egyedi biológiai szennyvíztisztítóban történő 

megtisztítása. 

Üdülőházas terület [Üü] 
30. § 
 Az üdülőházas területen: 

a) üdülést szolgáló, 
b) az üdülőterület lakosságának ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
c) lovas turizmust szolgáló állattartás célú, 
d) kiszolgáló, 
e) sport 
f) parkolás céljára szolgáló 
rendeltetés(eke)t tartalmazó épület(ek) helyezhető(k) el. 

Hétvégi házas terület [Üh] 
31. § 
(1) Az hétvégi házas területen: 

a) üdülést szolgáló, 
b) az üdülőterület lakosságának ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 



c) kiszolgáló, 
d) sport 
rendeltetés(eke)t tartalmazó épület(ek) helyezhető(k) el. 

(2) Hétvégi házas üdülőterületen legfeljebb kétegységes üdülőépület helyezhető el. 

22. Különleges területek [K] 
32. § 
(1) Különleges területeken a sajátos rendeltetés ellátásához szükséges valamennyi épület, illetve építmény 

elhelyezhető. 
(2) Az eltérő célú és fajtájú különleges területekre vonatkozóan – az általános érvényű paramétereken túl – a 

33-48. § szakaszok előírásait kell figyelembe venni. 
(3) Az építési övezetben a létesítmények elhelyezésének feltétele: 

a) a legalább részleges közművesítés megléte, valamint 
b) a keletkező szennyvíz 

ba) szennyvízcsatorna-hálózatba kötése, vagy 
bb) szivárgásmentes, zárt szennyvíztárolóban történő elhelyezése, vagy 
bc) a hidrogeológiai védőidom területén kívül, egyedi biológiai szennyvíztisztítóban történő 

megtisztítása. 
(4) A különleges terület építési övezetében előírt épületmagasság, technológiai indokoltság esetén, túlléphető. 

Különleges autóbusz pályaudvar terület [K/ap] 
33. § 
 Különleges autóbusz pályaudvar területen: 

a) közlekedési és utasforgalmi célokat szolgáló, 
b) közúti közlekedés céljait szolgáló, 
c) pályaudvari, irányítási célokat szolgáló, 
d) szociális és iroda 
rendeltetés(eke)t tartalmazó épület(ek) helyezhető(k) el. 

Különleges egészségügyi - rekreációs terület [K/er] 
34. § 
 Különleges egészségügyi - rekreációs területen: 

a) egészségügyi (kórház, szanatórium, rendelő stb.) célú, 
b) rekreációs szolgáltatás (különösen gyógyfürdő, tornaterem, konditerem, masszázs) célú, 
c) az egészségügyi létesítményeket, vagy a rekreációs létesítményeket kiszolgáló (szociális, iroda, 

raktár, porta), 
d) szálláshely szolgáltató, 
e) parkolást szolgáló 
rendeltetés(eke)t tartalmazó épület(ek) helyezhető(k) el. 

Különleges garázsterület [K/g] 
35. § 
 Különleges garázsterületen: 

a) gépkocsi tárolási célú, valamint 
b) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó 
rendeltetés(eke)t tartalmazó épület(ek) helyezhető(k) el. 

Különleges honvédségi terület [K/ho] 
36. § 
 Különleges honvédségi területen: 

a) honvédelmi célokat szolgáló, 
b) a honvédelmi létesítményeket kiszolgáló (szociális, iroda, raktár, porta), 
c) a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakó, 
d) parkolást szolgáló 
rendeltetés(eke)t tartalmazó épület(ek) helyezhető(k) el. 

Különleges hulladékgazdálkodási célú terület [K/hu] 
37. § 
(1) Különleges hulladékgazdálkodási célú területen: 

a) hulladékkezelő, hulladékátválogató szolgáló, 
b) hulladékgazdálkodással összefüggő (kereskedelmi, szolgáltató, tároló), 
c) hulladékgyűjtő gépjárművek tárolására, szerelésére, tisztítására szolgáló, valamint 
d) a telephely fenntartását, üzemeltetését, védelmét szolgáló 
rendeltetés(eke)t tartalmazó épület(ek) helyezhető(k) el. 

(2) Új épület a telekhatártól számított 5,0 m távolságon belül nem létesíthető. 



(3) A különleges hulladékgazdálkodási célú terület 058/18, valamint 058/19 hrsz.-ú ingatlanaira vonatkozó 
előírások: 
a) Az ingatlanokat északkeleti – a 062/29, a 062/30 és a 062/31 hrsz.-ú ingatlanokkal határos – 

telekhatáruk mentén 25,0 m szélességű növényültetési kötelezettség terheli. 
b) A beültetési kötelezettségű terület növényállományát és telepítési távolságát az alábbi szempont 

figyelembevételével kell megválasztani: 
 csereerdősítés területeként szolgál, amelyet a 057/6 hrsz.-ú ingatlanon lévő, gazdasági 

elsődleges rendeltetésű erdő részbeni igénybevételének ellentételezéséül szolgál. 

Különleges idegenforgalmi, kulturális és oktatási terület [K/iko] 
38. § 
 Különleges idegenforgalmi, kulturális és oktatási területen: 

a) idegenforgalmi (szálláshely-szolgáltató, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, sport stb.) célokat 
szolgáló, 

b) kulturális és oktatási célokat szolgáló, 
c) a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakó, 
d) nem zavaró hatású, egyéb gazdasági tevékenységi célú 
rendeltetés(eke)t tartalmazó épület(ek) helyezhető(k) el. 

Különleges közműterület [K/km] 
39. § 
 Különleges közműterületen:  

a) közműellátást szolgáló, 
b) a közműhálózat üzemeltetéséhez, a telephely fenntartásához, védelméhez kapcsolódó 
rendeltetés(eke)t tartalmazó épület(ek) helyezhető(k) el. 

Különleges megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló terület [K/me] 
40. § 
 Különleges megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló területen:  

a) megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló, 
b) a energiaforrás hasznosításának üzemeltetéséhez, a telephely fenntartásához, védelméhez 

kapcsolódó 
rendeltetés(eke)t tartalmazó épület(ek) helyezhető(k) el. 

Különleges mezőgazdasági üzemi terület [K/mg] 
41. § 
(1) Különleges mezőgazdasági üzemi területen: 

a) mezőgazdasági üzemi tevékenységű, 
b) mezőgazdasági termeléssel (kereskedelmi, szolgáltató, tároló) összefüggő, 
c) lovas turisztikai célú, 
d) a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakó 
rendeltetés(eke)t tartalmazó épület(ek) helyezhető(k) el. 

(2) Új épület a telekhatártól számított 5,0 m távolságon belül nem létesíthető. A telekhatárok mentén – a 
minimális zöldfelület mértékéig, az adottságok függvényében – fa- és cserjesor ültetendő. 

(3) Különleges mezőgazdasági üzemi terület 0517/87 hrsz.-ú ingatlanára vonatkozó előírások: 
a) Az ingatlan területének szántó művelés alatt álló részét – a művelés alóli kivonás megtörténtéig – 

háromszintes növényültetési kötelezettség nem terheli. 
b) A 0517/87 hrsz.-ú ingatlan tűzoltósági megközelítését a 0464/2 hrsz.-ú közforgalom elől el nem zárt 

magánútról, valamint a 0517/82 hrsz.-ú tehenészeti telepről mindenkor biztosítani kell. 

Különleges rekreációs terület [K/re] 
42. § 
 Különleges rekreációs területen: 

a) sport-, strand- és rekreációs, 
b) fő funkciót kiszolgáló, 
c) szálláshely-szolgáltató, 
d) a területet használók ellátását szolgáló vendéglátó, valamint 
e) a tevékenységhez szorosan kapcsolódó (különösen szociális, iroda, raktár) kiszolgáló 
rendeltetés(eke)t tartalmazó épület(ek) helyezhető(k) el. 

Különleges sportterület [K/sp] 
43. § 
 Különleges sportterületen: 

a) sport- és rekreációs, 
b) sportlétesítményt kiszolgáló, 



c) a területet használók ellátását szolgáló vendéglátó, valamint 
d) a tevékenységhez szorosan kapcsolódó (különösen szociális, iroda, raktár) kiszolgáló 
rendeltetés(eke)t tartalmazó épület(ek) helyezhető(k) el. 

Különleges szociális, idegenforgalmi, sport-infrastrukturális célú terület [K/szis] 
44. § 
 Különleges szociális, idegenforgalmi, sport-infrastrukturális célú területen: 

a) szociális, 
b) idegenforgalmi, 
c) sport-infrastrukturális, 
d) a fő tevékenységhez szorosan kapcsolódó (különösen szociális, iroda, raktár) kiszolgáló 
rendeltetés(eke)t tartalmazó épület(ek) helyezhető(k) el. 

Különleges szabadidőközpont területe [K/szk] 
45. § 
 Különleges szabadidőközpont területen: 

a) szabadidős, sport és rekreációs, 
b) szabadidős és rekreációs létesítményeket kiszolgáló, 
c) idegenforgalmi, kereskedelmi, vendéglátó, 
d) szálláshely-szolgáltató, 
e) a tevékenységhez szorosan kapcsolódó (különösen szociális, iroda, raktár) kiszolgáló 
rendeltetés(eke)t tartalmazó épület(ek) helyezhető(k) el. 

Különleges szennyvíztisztító területe [K/szv] 
46. § 
(1) Különleges szennyvíztisztító területen: 

a) szennyvizek kezelését biztosító, 
b) a tevékenységhez szorosan kapcsolódó (különösen szociális, iroda, raktár) kiszolgáló 
rendeltetés(eke)t tartalmazó épület(ek) helyezhető(k) el. 

(2) Az 5331/3 és az 5331/13 ingatlan egészéből, valamint az 5332 hrsz-ú ingatlan egy részéből kialakuló 
szennyvíztisztító telep területére érvényes előírások (17 jel a szabályozási tervlapon): 
a) A korlátozott használatú terület sem a szennyvízkezeléssel összefüggő, szaghatást kibocsátó 

műtárgy, létesítmény, sem szennyvíziszap tárolására nem vehető igénybe. 
b) A telephely szabályozási tervlapon jelölt védőtávolságán belül létesítmény-elhelyezési korlátozást 

kell figyelembe venni. 
c) A telephely területének igénybevételével kijelölt gyalogos út – kerékpárút mentén, a korlátozott 

használatú területen min. 5,0 m-es háromszintes növényállományú zöldsáv alakítandó ki. 

Különleges temetőterület [K/te] 
47. § 
(1) Különleges temetőterületen: 

a) egyházi és világi kegyeleti célú, 
b) ravatalozás céljára szolgáló, 
c) iroda és szociális, 
d) virág és kegyeleti kellék árusítását szolgáló, 
e) porta célját szolgáló 
rendeltetés(eke)t tartalmazó épület(ek) helyezhető(k) el. 

(2) A temetőterület telekhatára mentén – ahol az fizikailag lehetséges – növénysávot kell létesíteni. 

Különleges turisztikai terület [K/tu] 
48. § 
 Különleges turisztikai területen: 

a) sport- és rekreációs, 
b) sportlétesítményt kiszolgáló, 
c) a területet használók ellátását szolgáló vendéglátó, 
d) a tevékenységhez szorosan kapcsolódó (különösen szociális, iroda, raktár) kiszolgáló, 
e) szálláshely szolgáltató, 
f) kempingezéshez kapcsolódó, 
g) vendéglátó, 
h) mezőgazdasági terménytároláshoz kötődő, 
i) a fő funkciót kiszolgáló 
rendeltetés(eke)t tartalmazó épület(ek) helyezhető(k) el. 



VII. Fejezet 
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

23. Közlekedési terület [KÖu, KÖk] 
49. § 
(1) A KÖu jelű közúti közlekedési területen elhelyezhető: 

a) országos és helyi közúthálózati elem és annak csomópontja,  
b) tömegközlekedési megállóhely és építménye, 
c) várakozóhely (parkoló), 
d) közlekedési létesítmény (beleértve a gépjárművek, valamint a kerékpárok parkolását, tárolását 

szolgáló építményeket is), 
e) kerékpárút, gyalogos út, járda, mindezek zöldfelületi eleme, vízelvezetési és környezetvédelmi 

létesítménye, 
f) közúti berendezés, valamint 
g) közmű- és hírközlési létesítmény, 
h) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület. 

(2) A KÖk jelű kötöttpályás közlekedési területen elhelyezhető: 
a) vasúti, illetve 
b) az ahhoz kapcsolódó építmények, berendezések, valamint az utazóközönséget kiszolgáló 

létesítmények (különösen vendéglátás, kereskedelem, váróterem) építményei helyezhetők el. 
(3) A vasúti fejlesztésekhez kötődő, a szabályozási tervlapon sraffozással ábrázolt területek esetén a 

telekalakítást – magasabb szintű jogszabályok alapján – kötelezőnek kell tekinteni. 
(4) A Városközpont területére vonatkozó előírás: 

 gyalogosfelület – külön önkormányzati rendeletben megszabott időkorlátozással – az áruszállító 
járművek számára igénybe vehető. 

(5) A tervezett északi tehermentesítő út közúti, vasúti felüljárójához tartozó úthálózat területének közterületbe 
vonásának időpontjáig az érintett területet zöldterületként kell kialakítani és gondozni. 

24. Zöldterület – közkert [Zkk] 
50. § 
(1) Közkerten elhelyezhető:  

a) rendeltetésszerű használatához szükséges építmény, 
b) vendéglátó rendeltetést tartalmazó épület, 
c) a pihenést és testedzést szolgáló építmény, 
d) a terület fenntartásához és védelméhez szükséges építmény, 
e) pavilon, sátor, turisztikai jellegű ideiglenes építmény  
f) kerékpárút, 
g) gyalogút, sétány, 
h) gépjárműút, 
i) vízfelület, valamint 
j) a terület használói számára kialakított parkoló. 

(2) Közkert esetén a kerti szabadlépcső és lejtős felület kialakítása megengedett. 
(3) Közkerten elhelyezhető kerti építmények: hinta, csúszda, homokozó, vízmedence, szökőkút, lugas, 

pihenés, játék és szórakozás céljait szolgáló műtárgy. 
(4) Közkerten elhelyezhetők a pihenőpark, játszótér és sportfelület kerti berendezései. 
(5) A közkert övezetbe tartozó területen épület(ek) csak kertépítészeti terv alapján helyezhetők el. 
(6) Közkert övezetében közhasználat elől elzárt terület nem alakítható ki. 
(7) A Kossuth téren található közkertek övezetben a köztárgyak, utcabútorok elhelyezését, a kertépítészeti 

kialakítást – beleértve a zöldfelületek és gyalogosfelületek kialakítását, burkolathatárait, anyagokat stb. – a 
zöldterület legalább egybefüggő területére vonatkozó közterület alakítási tervben kell meghatározni. 

(8) A Népkert területén elhelyezkedő közkertre vonatkozó 50. § (1) bekezdésben megfogalmazottakon túl 
elhelyezhető: 
 csónakázó tó kiszolgáló épülete. 

25. Erdőterület [Ev, Eg, Ek] 
51. § 
(1) Erdőterületen: 

a) az erdőgazdálkodást szolgáló, valamint 
b) az elsődleges rendeltetéssel összhangban álló 
rendeltetés(eke)t tartalmazó épület(ek) helyezhető(k) el. 

(2) Az övezetben a létesítmények elhelyezésének feltétele: 
a) a legalább részleges közművesítés megléte, valamint 
b) a keletkező szennyvíz 

ba) szennyvízcsatorna-hálózatba kötése, vagy 
bb) szivárgásmentes, zárt szennyvíztárolóban történő elhelyezése, vagy 



bc) a hidrogeológiai védőidom területén kívül, egyedi biológiai szennyvíztisztítóban történő 
megtisztítása. 

Védelmi rendeltetésű erdőterület [Ev] 
52. § 
 A védelmi rendeltetésű erdő területén a valamennyi területfelhasználási egységen elhelyezhető építmények 

is csak akkor helyezhetők el, ha az erdőt védelmi rendeltetésének betöltésében nem akadályozzák. Épület 
a védelmi erdőben nem helyezhető el. 

Gazdasági rendeltetésű erdőterület [Eg] 
53. § 
(1) Gazdasági erdőterületen:  

a) az erdő elsődleges rendeltetésének megfelelő, 
b) szolgálati lakó, 
c) szállás jellegű, 
d) vadászathoz kapcsolódó, 
e) oktatáshoz, kutatáshoz kapcsolódó, 
f) közlekedési és szállítási, valamint 
g) állattartáshoz kapcsolódó 
rendeltetés(eke)t tartalmazó épület(ek) helyezhető(k) el. 

(2) Ha a speciális és szükségszerű erdészeti üzemi technológia feltétlenül szükségessé teszi, az 
építménymagasság megemelhető max. 7,5 m-re. 

Közjóléti rendeltetésű erdőterület [Ek] 
54. § 
(1) Közjóléti erdőterületen:  

a) az erdő elsődleges rendeltetésének megfelelő, 
b) erdészethez, vadászathoz kapcsolódó, 
c) szabadidő eltöltését és a testedzést szolgáló, 
d) turizmust szolgáló szállás, 
e) védelmi funkciót szolgáló, valamint 
f) közlekedés célját szolgáló 
rendeltetés(eke)t tartalmazó épület(ek) helyezhető(k) el. 

(2) Közjóléti erdőterületen elhelyezhető erdei tornapálya, kerékpárút, turistaút, pihenőhely, esőbeálló, egyéb 
sportpálya. 

26. Mezőgazdasági területek 
55. § 
(1) Mezőgazdasági birtokközpont kizárólag általános mezőgazdasági területen alakítható ki. 
(2) Építmény elhelyezésére, illetve birtokközpont kialakítására – amennyiben rendelkezésre áll, elsődlegesen – 

művelésből kivett területként nyilvántartott telket, telekrészt kell felhasználni. 
(3) Az övezetben lakóépület létesítésének feltétele: 

a) a legalább részleges közművesítés megléte, valamint 
b) a keletkező szennyvíz: 

ba) szennyvízcsatorna-hálózatba kötése, 
bb) szivárgásmentes, zárt szennyvíztárolóban történő elhelyezése, vagy 
bc) egyedi szennyvíztisztítóban történő megtisztítása. 

Kertes mezőgazdasági terület [Mk] 
56. § 
 Kertes mezőgazdasági területen:  

a) növénytermesztést szolgáló, 
b) állattartást, állattenyésztést és halászatot szolgáló, továbbá 
c) ezekkel kapcsolatos, a termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló, 
d) mezőgazdasági termeléssel összefüggő szolgáltatáshoz, kereskedelemhez, turizmushoz 

kapcsolódó, valamint 
e) lakó 
rendeltetés(eke)t tartalmazó épület(ek) helyezhető(k) el. 

Általános mezőgazdasági terület [Má] 
57. § 
 Általános mezőgazdasági területen:  

a) növénytermesztést szolgáló, 
b) állattartást, állattenyésztést és halászatot szolgáló, továbbá 
c) ezekkel kapcsolatos, a saját termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló, 



d) mezőgazdasági termeléssel összefüggő szolgáltatáshoz, kereskedelemhez, turizmushoz 
kapcsolódó, 

e) lakó 
rendeltetés(eke)t tartalmazó épület(ek) helyezhető(k) el. 

Korlátozott használatú mezőgazdasági terület [Mko] 
58. § 
(1) Az övezetben birtokközpont nem alakítható ki. 
(2) Az övezetben sem épület, sem terepszint alatti építmény, sem kerítés nem helyezhető el. 

27. Vízgazdálkodási terület [V] 

Folyó- és állóvizek medre, parti sávja és árvízvédelmi töltés terület [V/1] 
59. § 
(1) Folyó- és állóvizek medre, parti sávja és árvízvédelmi töltés terület övezetében elhelyezhető: 

a) felszíni vízrendezés létesítménye és műtárgya, 
b) a meder használatával, fenntartásával összefüggő műszaki-technológiai létesítmény,  
c) horgászsporttal összefüggő építmény, 
d) hídpillér, valamint 
e) kerékpározásra alkalmas üzemi út. 

(2) Állóvizek parti sávjában – a (1) pontban részletezetteken túl – elhelyezhetők: 
a) a vízgazdálkodással, a vízi sportokkal és a horgászsporttal összefüggő műtárgyak, építmények és az 

ezekhez szorosan kapcsolódó kiszolgáló létesítmények (különösen fogadóépület, maximum 1 db 
szolgálati lakás a kiszolgáló létesítményen belül, csónakraktár, vizesblokk), valamint 

b) horgászstégek. 

Közcélú nyílt csatornák medre és parti sáv terület [V/2] 
60. § 

A közcélú nyílt csatornák medre és parti sáv területén elhelyezhetők: 
a) a felszíni vízrendezés létesítményei és műtárgyai, 
b) a meder használatával, fenntartásával összefüggő vízi létesítmények, valamint 
c) hídpillér. 

Vízművek, vízbeszerzési terület [V/3] 
61. § 

A vízművek, vízbeszerzési területén elhelyezhető: 
a) a tevékenységet kiszolgáló műtárgy, 
b) műszaki-technológiai létesítmény, valamint 
c) a tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiszolgáló épület (különösen szociális épület, iroda, raktár). 

Horgászati és sportolási célú vízgazdálkodási terület [V/hs] 
62. § 
 Horgászati és sportolási célú vízgazdálkodási területen elhelyezhetők: 

a) felszíni vízrendezés létesítménye és műtárgya, 
b) a meder használatával, fenntartásával összefüggő műszaki-technológiai létesítmény,  
c) horgászsporttal összefüggő építmény, 
d) hídpillér, 
e) kerékpározásra alkalmas üzemi út, 
f) horgászturizmushoz kapcsolódó szolgáltató építmények, 
g) a tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiszolgáló épületek, 
h) a tulajdonos, a személyzet számára szolgáló önálló lakóépületek, 
i) sporteszköz raktár, 
j) vízgazdálkodási eszköz tároló, 
k) a vízgazdálkodással, a vízi sportokkal, vagy a horgászsporttal összefüggő további építmények, 

valamint 
l) horgászstégek. 

Rekreációs célú vízgazdálkodási terület [V/re] 
63. § 
(1) A rekreációs célú vízgazdálkodási területén elhelyezhető: 

a) kerékpáros kalandpálya építményei, 
b) hídpillér, 
c) kilátó, 
d) mezőgazdasági épületek, 
e) megújuló energia-gazdálkodási célú építmények, 



f) műszaki-technológiai létesítmény, valamint 
g) a tevékenységhez szorosan kapcsolódó egyéb kiszolgáló építmények. 

(2) Az áramlási viszonyokat jelentősen befolyásoló építmények (különösen épület, kerítés) elhelyezésére 
elsősorban az áramlási holttérben (a vasútvonal mentén) fekvő területrészeket kell igénybe venni. 

28. Különleges beépítésre nem szánt terület [Kb] 
64. § 
(1) Különleges beépítésre nem szánt területeken a sajátos rendeltetés ellátásához szükséges valamennyi 

épület, illetve építmény elhelyezhető. 
(2) Az eltérő célú és fajtájú különleges beépítésre nem szánt területekre vonatkozóan – az általános érvényű 

paramétereken túl – a 65-69. § szakaszok előírásait kell figyelembe venni. 
(3) Az övezetben a létesítmények elhelyezésének feltétele: 

a) a legalább részleges közművesítés megléte, valamint  
b) a keletkező szennyvíz 

ba) szennyvízcsatorna-hálózatba kötése, vagy 
bb) szivárgásmentes, zárt szennyvíztárolóban történő elhelyezése, vagy 
bc) a hidrogeológiai védőidom területén kívül, egyedi biológiai szennyvíztisztítóban történő 

megtisztítása. 
(4) A különleges beépítésre nem szánt terület övezetében előírt épületmagasság, technológiai indokoltság 

esetén, túlléphető. 

Különleges beépítésre nem szánt bányaterület [Kb/b] 
65. § 
(1) Különleges beépítésre nem szánt bányaterületen:  

a) nyersanyag kitermeléséhez kapcsolódó, 
b) tevékenységhez szorosan kapcsolódó (szociális, iroda, raktár) kiszolgáló 
rendeltetés(eke)t tartalmazó épület(ek) helyezhető(k) el. 

(2) A külszíni anyagnyerő helyek területét a bányászat megszüntetése után a tulajdonos, üzemeltető köteles 
újrahasznosításra előkészíteni, a terv szerinti rekultivációt végrehajtani. 

Különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület [Kb/me] 
66. § 
 Különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló területen:  

a) megújuló energiaforrások hasznosításához szükséges, 
b) tevékenységhez szorosan kapcsolódó (különösen szociális, iroda, raktár) kiszolgáló 
rendeltetés(eke)t tartalmazó épület(ek) helyezhető(k) el. 

Különleges beépítésre nem szánt kertészeti terület [Kb/k] 
67. § 
(1) Különleges beépítésre nem szánt kertészeti területen:  

a) kertészeti tevékenységhez szükséges, 
b) tevékenységhez szorosan kapcsolódó (szociális, iroda, raktár) kiszolgáló 
rendeltetés(eke)t tartalmazó épület(ek) helyezhető(k) el. 

(2) A különleges beépítésre nem szánt kertészeti területen bármely építmény építése kizárólag rendezett 
telekre engedélyezhető. 

Különleges beépítésre nem szánt rekreációs terület [Kb/re] 
68. § 
 Különleges beépítésre nem szánt rekreációs területen:  

a) rekreációs, 
b) fő funkciót kiszolgáló, 
c) szálláshely-szolgáltató, 
d) a területet használók ellátását szolgáló vendéglátó, 
e) a tevékenységhez szorosan kapcsolódó (szociális, iroda, raktár, stb.) kiszolgáló 
rendeltetés(eke)t tartalmazó épület(ek) helyezhető(k) el. 

Különleges beépítésre nem szánt temetőterület [Kb/te] 
69. § 
(1) Különleges beépítésre nem szánt temetőterületen: 

a) egyházi és világi kegyeleti célú, 
b) ravatalozás céljára szolgáló, 
c) iroda és szociális, 
d) virág és kegyeleti kellék árusítását szolgáló 
e) porta célját szolgáló 
rendeltetés(eke)t tartalmazó épület(ek) helyezhető(k) el. 



(2) Különleges beépítésre nem szánt temetőterületen: 
a) sírbolt, emlékmű, 
b) urnafal, 
c) kereszt, harangláb, emlékoszlop 
helyezhető(k) el. 

 
HARMADIK RÉSZ 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  
 
70. § 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetésétől számított 30. napon lép hatályba. 
(2) Ez a rendelet előírásait a hatálybalépése napját követően indult építési hatósági ügyekben kell alkalmazni. 
(3) Hatályát veszti a Hatvan város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 

39/2009. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet. 
 
Hatvan, 2019. március 28. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
  jegyző polgármester 
 

(A 6/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2 008. (II. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában, a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontja 
szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 
3. címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„3. cím 

Lakbértámogatás  
 

13. § Lakbértámogatás állapítható meg annak a bérlőnek, aki: 
a) Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakást bérel és azt ténylegesen lakja, 
b) a bérlő és családja, valamint a vele életvitelszerűen együtt lakó hozzátartozók egy főre jutó havi nettó 

jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén a 250 %-át nem 
haladja meg,  

c) a létfenntartásához szükséges mértéken felül forgalomképes ingó vagy ingatlan vagyonnal nem 
rendelkezik, és  

d) Hatvan Város Önkormányzata felé nincs lejárt határidejű köztartozása és egyéb tartozása, továbbá 
önkormányzati bérlakás bérlőjének, vagy a bérlakásban élő jogosultnak az üzemeltető felé lakbér, lakáshasználati 
díj, külön szolgáltatási díj, és egyéb lakáshasználattal kapcsolatos tartozása nincs. 

 
13/A. § Nem állapítható meg lakbértámogatás azon önkormányzati lakás bérlőjének, aki 
a) piaci alapon bérbe adott lakásban él,  
b) a lakás hasznosításával összefüggésben jövedelemhez jut,  
c) lakbérfizetési kötelezettségének nem tett eleget, ebből hátraléka keletkezett,  
d) lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásban részesül, vagy 
e) a felülvizsgálat alkalmával nem csatolja a szükséges igazolásokat.   
 
13/B. § (1) Meg kell szüntetni a lakbértámogatást az okot adó körülmény beállta hónapjának utolsó napjával, 

ha a bérlő 
a) bérleti jogviszonya megszűnik; 
b) támogatásra való jogosultsága megszűnik; 
c) lakásbérleti díj fizetési kötelezettségének 2 hónapig folyamatosan nem tesz eleget, illetve ha a lakásbérleti 

díj részletekben történő megfizetését az üzemeltetővel kötött megállapodásban vállalta és fizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget, vagy 



d) a felülvizsgálatban nem együttműködő, a felülvizsgálathoz szükséges dokumentumokat nem nyújtja be az 
Általános Igazgatási Osztályra. 

(2) Amennyiben a lakbértámogatás iránti kérelem az (1) bekezdés c) pontja miatt került elutasításra, vagy a 
már megállapított lakbértámogatás megszüntetésre, továbbá a bérlő a lakásbérleti díjfizetési kötelezettségének az 
elutasító vagy megszüntető határozat közlését követően eleget tett, úgy kérelmére, a kérelem benyújtását követő 
hónap első napjától – a támogatásra jogosító valamennyi feltétel megléte esetén – jogosult lakbértámogatásra. 

(3) A bérlő és a vele közös háztartásban élők vagyoni és jövedelmi viszonyaikban történő változást a bérlő 
köteles a változást követő 30 napon belül bejelenteni az Általános Igazgatási Osztályra. 

(4) Amennyiben a bérlő a (3) bekezdésben előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget vagy a 
bejelentésben valótlan adatokat közöl és ez a bérbeadó tudomására jut, a változás bizonyított időpontjától a bérlő 
nem jogosult a lakbértámogatásra. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a változás bizonyított időpontjától 
vissza kell fizetni. A jogosulatlanul felvett támogatás visszafizetése történhet egy összegben, vagy legfeljebb 6 
havi részletfizetés engedélyezésével. 

 
13/C. § A lakbértámogatás mértéke: a mindenkori érvényes szociális alapon fizetett lakbér és a mindenkori 

költségelvű lakbér különbözete. 
 
13/D. § (1) A lakbértámogatás iránti kérelmet – az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdésében meghatározott 
felülvizsgálathoz szükséges dokumentumokkal együtt - a 16. melléklet szerinti formanyomtatványon az Általános 
igazgatási Osztályra kell benyújtani minden év február 10-ig. 

(2) A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője dönt a lakbértámogatás megállapításáról.  
(3) A bérlő jogosultsága esetén a lakbértámogatás 2016. május 1-től 2017. február 28-ig, ezt követően a 

kérelem benyújtása hónapjának első napjától február 28-ig állapítható meg.  
(4) Amennyiben a bérlő a lakbértámogatás iránti kérelmét az (1) bekezdésben meghatározott határidőn túl 

nyújtja be, úgy – lakbértámogatásra jogosultsága esetén – a kérelem benyújtását követő második hónap első 
napjától lesz jogosult lakbértámogatásra. 

(5) Amennyiben a bérlő nem jogosult lakbértámogatásra, a Szociális és Lakásügyi Bizottság soron következő 
ülésén dönt a lakásbérlet átsorolásáról, és a lakásbérleti szerződés módosításáról. 

(6) Amennyiben a költségelvű lakbért fizető bérlő vagy házastársa (élettársa), továbbá a vele együtt lakó 
közeli hozzátartozó jövedelmi viszonyaiban olyan változás következik be, amely indokolja a szociális helyzet 
alapján történő bérbeadást, úgy a bérlő kérelmet nyújthat be az Általános Igazgatási Osztályra, a lakbértámogatás 
megállapítása iránt. A bérlő jogosultsága esetén a lakbértámogatás a kérelem beadását követő hónap első 
napjától állapítható meg. A Szociális és Lakásügyi Bizottság soron következő ülésén dönt a lakásbérlet 
átsorolásáról és a lakásbérleti szerződés módosításáról. 

 
13/E. § (1)  A bérlő a lakbértámogatás megszüntetését követő hónap 1. napjától a lakásra megállapított teljes 

lakbér összegét köteles fizetni. 
(2) A bérlő a lakásra megállapított teljes lakbér összegét köteles fizetni abban az esetben is, amennyiben 

támogatási igényét határidőben nem nyújtotta be.” 
 

2. §  (1)  A R. 4. melléklete helyébe a 1. melléklet lép. 
(2) A R. 7. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3) A R. 16. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
 
3. § Ez a rendelet 2019. április 1-jén lép hatályba, és 2019. április 2-án hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2019. március 28.  
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
  jegyző polgármester 
 

1. melléklet a 7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelethez 
„4. melléklet a 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez 

 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat  

2019. évi intézményi és személyi térítési díja  

 A B C 

 
1. 

Szolgáltatás 
Szt. 115. § (1) bekezdése 

alapján számított intézményi 
térítési díj 

A fenntartó által meghatározott 
személyi térítési díj 



 
2. Étkeztetés 1.245 Ft/adag ebéd: 670 Ft/adag 

szállítás: 120 Ft/adag 

Szociális segítés: 
1.450 Ft/óra 600 Ft/óra 

 
3.  

Házi 
segítségnyújtás 

Személyi gondozás: 
1.450 Ft/óra 600 Ft/óra 

 
4.  

Idősek nappali 
ellátása 

1.100 Ft/nap 
Külön szolgáltatásként 

igényelhető 
tízórai, uzsonna: 315Ft/adag 

áron 

tartózkodás: 0 Ft 
Külön szolgáltatásként igényelhető 

tízórai, uzsonna: 
315Ft/adag áron 

 
5.  

Fogyatékkal él ők 
nappali ellátása 

2.740 Ft/nap 
3x-i étkezés: 1.300 Ft 

tartózkodás: 0 Ft 
3 x-i étkezés: 1.300 Ft 

(ebből: ebéd: 670 Ft/adag, 
tízórai: 315 Ft/adag 

uzsonna: 315 Ft/adag) 

 
 

6.  

Támogató 
szolgáltatás 

 
szociálisan 

rászorult 
 

szállítás: 265 Ft/km 
személyi segítés: 

1.315 Ft/óra 

szállítás: 120 Ft/km 
személyi segítés: 520 Ft/óra” 

 
 

2. melléklet a 7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelethez 
„7. melléklet a 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez 

 
Támogató szolgálat személyi térítési díja 

 
 

A B C D E F G H I 

1 
Jövedelem 
összege 

Jövede-
lemmel 

nem 
rendel-
kező 

28.500 Ft 
alatt 

28.501-
37.050 

37.051-
45.600 

45.601-
54.150 

54.151-
62.700 

62.701-
71.250 

71.251-
85.500 

2 
Személyi 
segítés 
óradíja 

170 240 310 380 450 520 

3 Km díj 

 
Térítésmentes  

60 90 120 

 
2. A szociálisan nem rászorult igénybe vevők a javasolt személyi térítési díj  megfizetésével vehetik igénybe a 

szolgáltatást: 
2.1. Személyi szállítás számított önköltsége: 775 Ft/km, javasolt sz.térítési díja: 350 Ft/km. 
2.2. Személyi segítés számított önköltsége: 1.390 Ft/óra, javasolt sz.térítési díja: 1.120   Ft/óra.” 
 
* rászorultság fogalma alatt a vakok személyi járadékában, fogyatékossági támogatásban, emelt összegű családi 
pótlékban részesülő rászorulókat kell tekinteni.” 



3. melléklet a 7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelethez. 
„16. melléklet a 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez. 

 
KÉRELEM  

szociális alapon történ ő bérbeadás felülvizsgálatához, 
lakbértámogatás megállapításához 

 
Alulírott        mint a 3000 Hatvan,     

 szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérlője a 19/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet 15. § (1) 

bekezdése alapján benyújtom a lakásbérleti jogviszonyom felülvizsgálatához szükséges dokumentumot.  

A felülvizsgálat alapján kérem, hogy a jogosultságom esetén lakbértámogatást megállapítani szíveskedjenek. 

Hatvan,      

             

        Kérelmező/bérlő 

 

1. Személyi adatok 

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

1.1.1. Neve:  ................................................................................................................ 

1.1.2. Születési neve: ................................................................................................... 

1.1.3. Anyja neve: ....................................................................................................... 

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): .................................................................... 

1.1.5. Lakóhelye:……………………………………………………………...............  

1.1.6. Tartózkodási helye: …………………………………………………………… 

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ………………………………………. 

1.1.8. Állampolgársága: …………………………………………………………….. 

1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ............................................................... 

1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): ……........................................................ 

A lakásban milyen jogcímen lakik………………………alapterülete:………………… 

 

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):  

1.2.1.  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy  

1.2.2.  EU kék kártyával rendelkező, vagy 

1.2.3.  bevándorolt/letelepedett, vagy 

1.2.4.  menekült/oltalmazott/hontalan. 

1.3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ………… fő. 
1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 

  Név 

(születési név) 

Születési helye, ideje 
(év, hó, nap) 

Anyja neve/ Társadalombiztosítási 
Azonosító Jele 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
 
2. Jövedelmi adatok 
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban: 

    

A jövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közös 
háztartásban élő további 

személyek 



      1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 
jogviszonyból származó 

ebből: közfoglalkoztatásból származó 
            

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve 
szellemi és más önálló tevékenységből származó 

      

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások       

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások 

      

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi 
szervek által folyósított ellátások 

      

6. Egyéb jövedelem       

7. Összes jövedelem       

 
 
3. Lakásviszonyok 
3.1. A támogatással érintett lakás nagysága: ………….. m2. 
3.2. A lakásban tartózkodás jogcíme: ……………………………………………………….. 
 
4. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó), 
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 

Az eljárás megindításáról írásbeli értesítést nem kérek. 

A hatósággal való kapcsolattartás formái: 

Tel: 37/542-311 vagy 542-332 Fax: 542-303 

Hatvan ................................................ 

 
.......................................................................... 

kérelmező aláírása 

 
.......................................................................... 

a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 
 

Vagyonnyilatkozat  

I. A kérelmező személyes adatai 
Neve: ......................................... Születési neve: …………………………………. 
Születési hely, év, hó, nap: ......................................................................................... 
Lakóhely:......................................Tartózkodási hely: ................................................. 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ................................................................................ 
II. A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának vagyona 

 
A. Ingatlanok 

 
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község 
................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: 
................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen   nem (a megfelelő aláhúzandó) 
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község 
.................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés 
ideje: ................ év 
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése 
(zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: 
...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni 
hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év 
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 



4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ 
város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: 
...................., a szerzés ideje: ................ év 
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

 
II. Egyéb vagyontárgyak 

 
Gépjármű: ' 
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám 
a szerzés ideje: ............................................................. 
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 
b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám 
a szerzés ideje: ............................................................. 
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a 
szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap 

................................................ 
aláírás 

Megjegyzés: 
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat 
megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban 
feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos 
pénznemében is fel kell tüntetni. 

                                  
 * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.  
 ** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 

 
 

Az eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok:  
(lakbértámogatáshoz)  

 
Egyedülálló esetén:  

 személyazonosító igazolvány 
 lakcímkártya, 
 nyugdíjas esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által megküldött igazolás a nyugdíj   tárgy évi összegéről 
 munkaviszony esetén, az elmúlt hónap nettó keresetéről munkáltatói igazolás  
vállalkozó esetén a NAV által kiállított igazolás az elmúlt évi jövedelemről, 
20 évesnél fiatalabb gyermek esetén nyilatkozat arról, hogy jövedelemmel nem rendelkezik, 
25 évesnél fiatalabb nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató gyermeke esetén a hallgatói 
jogviszonyról igazolás, 
igazolás az egyén rendszeres pénzbeli ellátásairól (baleseti járadék, tartásdíj, stb.).   

 
 
Házas,- élettársi közösségben él ők esetén, a fentieken kívül:  
 

nyugdíjas esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által megküldött igazolás a nyugdíj tárgy évi összegéről 
munkaviszony esetén, az elmúlt hónap nettó keresetéről munkáltatói igazolás, 
vállalkozó esetén a NAV által kiállított igazolás az elmúlt évi jövedelemről, 
20 évesnél fiatalabb gyermek esetén nyilatkozat arról, hogy jövedelemmel nem rendelkezik, 
25 évesnél fiatalabb nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató gyermeke esetén a hallgatói 
jogviszonyról igazolás. 

 
 
AMENNYIBEN A KÉRELMEZŐ NEM SZEMÉLYESEN JÁR EL ÜGYÉBEN, MEGHATALMAZÁS SZÜKSÉGES!” 

 
 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2019. MÁRCIUS 28-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

 
 

Határozat száma:  158/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. március 28-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. Beszámoló a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 2018. évi működéséről 
2. Előterjesztés a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezettel megkötött együttműködési megállapodás 

módosításáról 
3. Tájékoztató Hatvan város egészségügyi alapellátásáról és beszámoló Hatvan város lakosságának 

egészségügyi állapotáról 
4. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. közötti támogatási 

szerződés megkötéséről 
5. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. közötti 

támogatási szerződés megkötéséről 
6. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-nek fejlesztési támogatás nyújtásáról hirdető 

berendezések felújításához 
7. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 

Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. közötti támogatási szerződés megkötéséről 
8. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
9. Előterjesztés a „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” című pályázat megvalósításához 

szükséges önerő biztosításáról és a hozzá kapcsolódó hitel felvételéről 
10. Előterjesztés Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló új önkormányzati 

rendelet megalkotásáról 
11. Előterjesztés a Hatvani Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények 

átszervezésének véleményezéséről 
12. Előterjesztés a Hatvani Szent István Általános Iskola Bosch-osztályainak szállítását végző vállalkozás 

kiválasztásáról 
13. Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház létszámának bővítéséről 
14. Előterjesztés a Heves Megyei Diáksport Tanáccsal kötendő együttműködési megállapodásokról 
15. Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 2019. évi támogatásáról 
16. Előterjesztés a kiemelt sportegyesületekkel megkötendő együttműködési megállapodásokról 
17. Előterjesztés a Hatvan a Tanügynek Közhasznú Alapítvány támogatásáról 
18. Előterjesztés a Kutyaszív Állatmentő Alapítvány támogatásáról 
19. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
20. Előterjesztés a Civil Alap 2019. évi februári pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról 

Előterjeszt ő, előadó az 1-20. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
21. Előterjesztés a szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról 

Előterjeszt ő, előadó:  Kondek Zsolt, a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 
22. Beszámoló a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről 

Előterjeszt ő, előadó:  dr. Szikszai Márta jegyző 
23. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 
24. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának módosításáról 
25. Előterjesztés a „Hatvan városban szükséges zöldterület-rendezési feladatok megrendelése” elnevezésű 

közbeszerzési eljárás megindításáról 
26. Előterjesztés az „Orvosi rendelők felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről 
27. Előterjesztés a „Multifunkcionális közösségi terek kialakítása Hatvanban” elnevezésű pályázattal 

kapcsolatos döntésekről 
28. Előterjesztés az Országos Görpark Programhoz kapcsolódó támogatási igény benyújtásáról 
29. Előterjesztés építési anyag tárolásához önkormányzati terület biztosításáról 
30. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő gépjármű értékesítésére vonatkozó pályázat ismételt 

kiírásáról 
31. Előterjesztés mezőgazdasági szolgáltatási szerződés megkötéséről 
32. Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Intézmény Szervezeti és működési szabályzatának módosításáról 
33. Előterjesztés viharkár elhárításával kapcsolatos döntésről 
34. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról sebességhatárt jelző táblák és sárga villogók 

kihelyezéséhez 



35. Előterjesztés szennyvízcsatorna tulajdonjogának átvételéről 
36. Előterjesztés játszótéri táblák kihelyezéséről 
37. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel 

kapcsolatos döntésekről 
38. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvani Óvodás Gyermekmosoly Közhasznú 

alapítvány részére 
39. Előterjesztés térfigyelő kamera elhelyezésével kapcsolatos döntésről 
40. Előterjesztés a Kossuth téren elhelyezésre került mobil műjégpálya üzemeltetésével kapcsolatos 

beszámolóról 
Előterjeszt ő, előadó a 23-40. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 

41. Egyebek” 
 

Határozat száma:  159/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 62., 64., 66., 111., 171. (II. 22.), 243. (III. 29.), 328. (IV. 26.), 
400. (V. 30.), 459. (VI. 27.), 562. (VIII. 30.), 633. (IX. 27.), 710. (X. 25.), 721. (XI. 19.), 805., 806. (XI. 29.), 812., 
827., 828., 829., 830., 831., 832., 833., 834. (XII. 13.) számú 2018. évi, valamint a 16., 32., 33., 34., 35., 37., 47., 
48., 49., 50., 51., 54., 55., 59., 60. (I. 30.), 63., 64., 65., 67., 69., 71., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 
85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 100., 106., 117., 120., 135., 140., 142. (II. 21.) 
számú 2019. évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót 
elfogadja.” 

 
Határozat száma:  160/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 2018. évi 
működéséről szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 5. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  161/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezettel (székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) megkötött együttműködési megállapodást egységes szerkezetben módosítja 2019. április 
1. napi hatályba lépés mellett a határozat melléklete szerinti tartalommal. A képviselő-testület a 2019. évben a 
Polgárőrség részére 1.400.000 forint támogatást nyújt az együttműködési megállapodás alapján. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodást módosító 
okirat aláírására. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati 
rendeletben az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 1.200.000 forint erejéig, 
valamint az „általános tartalék” költséghelyen 200.000 forint erejéig rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. március 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Együttműködési megállapodás módosítása 

– egységes szerkezetben – 
 

Amely létrejött egyrészről  

Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH statisztikai számjel: 15729394-8411-
321-10; adószáma: 15729394-2-10; bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10403538-49575051-56561001; 
képviseli: Horváth Richárd polgármester; továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről az 

Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; szervezet nyilvántartási száma: 
10-02-0000516; adószáma: 18575675-1-10); képviseli: Varbai Tamás elnök; továbbiakban: Polgárőrség) 

(továbbiakban együtt: Felek) között az alábbiak szerint: 

Előzmények: 
 
A Polgárőrség 1990-ben alakult Bűnmegelőző Egyesületként a helyi közbiztonság javítása érdekében önzetlenül, anyagi 
ellenszolgáltatás nélkül is tenni vágyó hatvani lokálpatrióta lakosok kis csoportjából. Fő tevékenységük Hatvan város 
kül- és belterületén közbiztonsági járőr szolgálat ellátása a Hatvani Rendőrkapitánysággal megkötött együttműködési 



megállapodás alapján. A Polgárőrség részt vesz az önkormányzati rendezvények biztosításában, segíti a közterület-
felügyelők és a mezőőrök munkáját. 
 
Felek 2004. december 20-án együttműködési megállapodást kötöttek egymás munkájának kölcsönös segítése 
érdekében, mely megállapodást közös megegyezéssel 2010. szeptember 16-án módosítottak. 
 
Ezen előzmények után Felek az együttműködési megállapodást 2019. április 1. napi hatályba lépés mellett – egységes 
szerkezetben – a következők szerint módosítják: 
 
1. A Polgárőrség az együttműködési megállapodás keretében vállalja: 

− az önkormányzat által szervezett műsoros, zenés rendezvények polgárőri biztosítását, a parkolási rend 
kialakításában való közreműködést, a rendezvénynek rendjének megtartását; 

− az önkormányzat által rendezett városi ünnepségeken, illetve azok biztosításában való aktív részvételt; 
− az önkormányzat által szervezett sportrendezvényeken a rendezvény biztosításában, a parkolási rend 

kialakításában, az útlezárások, forgalomelterelések biztonságos végrehajtásában való közreműködést; 
− Hatvan város belterületén heti rendszerességgel járőrözést a betörések és rongálások megelőzése érdekében; 
− a belterületi járőrözés során különös figyelmet fordít az önkormányzati intézmények, épületek, létesítmények 

(játszóterek) felügyeletére; 
− Halottak napján, valamint az azt megelőző és követő szabad- és munkaszüneti napokon a köztemetőkben és 

azok környékén fokozott járőrszolgálat biztosítását a lopások, és rongálások megelőzése érdekében, továbbá 
a köztemetők környékén a parkolási rend kialakításában való közreműködést; 

− a választások, népszavazások előtti napon a szavazóhelyiségek elhelyezésére szolgáló épületek és azok 
környékének fokozott ellenőrzését; 

− Hatvan város belterületétől északra elterülő zártkertes övezet (természetes határai: a Hegyalja út, Peresi utca, 
32. sz. főút, M3-as autópálya és Balassi Bálint út) mintegy hatszáz darab kiskertje vagyontárgyainak, 
növényzetének és termesztett haszonnövényeinek megóvása érdekében rendszeres járőrszolgálat ellátását; 

 
2. A Polgárőrség az együttműködési megállapodás keretében különösen vállalja, hogy folyamatosan kapcsolatot tart 

a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Rendészeti Osztályának (a továbbiakban: Rendészeti 
Osztály) közterület-felügyelőivel, mezőőreivel, melynek keretében kölcsönös tapasztalatcserékre kerül sor, 
továbbá a járőrözések során tapasztalt észleléseket megküldi a Rendészeti Osztály részére. Az észleléseket a 
Rendészeti Osztály összeveti a saját észleléseivel, és azokat továbbítja a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
illetékes ügyintézőjéhez, vagy más hatósághoz további intézkedés céljából.  

 
3. Az Önkormányzat az együttműködési megállapodás keretében vállalja: 

− a Polgárőrség részére pénzügyi támogatás nyújtását a 4. pontban foglaltak szerint; 
− a Polgárőrség részére kedvezményes díjon irodahelyiség biztosítását; 
− a Polgárőrség által használt autókra vonatkozóan a Hatvan Kártyához kapcsolódó behajtási és parkolási 

engedély ingyenes biztosítását. 
 

4. Az Önkormányzat vállalja, hogy az 1-2. pontokban foglalt feladatok megvalósításához a Polgárőrségnek 
támogatást nyújt. A támogatás éves összege: 1.400.000,- Ft, azaz Egymillió-négyszázezer forint. 

 
5. A Polgárőrség elnöke a Polgárőrség jelen együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítéséről 

beszámol az Önkormányzat képviselő-testületének minden tárgyévet követő év március hónapban megtartott 
munkaterv szerinti ülésén.  

 
6. A Polgárőrség – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezésére tekintettel – a támogatás 

felhasználásáról köteles elszámolást benyújtani a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája (a 
továbbiakban: Gazdálkodási Iroda) felé legkésőbb a tárgyévet követő január 31-ig. 
Az elszámoláshoz be kell nyújtani: 
− a Polgárőrség nevére szólóan felmerült és az elszámolás körébe tartozó számlák másolatait, 
− az összesített kimutatást a támogatás felhasználásáról, 
− a kifizetés tényét igazoló dokumentumok másolatait (átutalási megbízás másolata, kiadási pénztárbizonylat 

másolata, stb.), 
− a tevékenységet igazoló dokumentumokat (jelentések, fotók, esetlegesen meghívók, plakátok, 

jegyzőkönyvek). 
 

7. A Polgárőrség köteles a támogatás összegét az 1-2. pontokban megnevezett célokra fordítani. A támogatás 
összegét az egyesület az együttműködési megállapodásban foglaltaktól eltérő célra nem használhatja fel. 

 



8. Felek megállapodnak abban, hogy ha a Polgárőrség a támogatás összegét nem az 1-2. pontokban felsorolt célokra 
fordítja, vagy ha a 6. pontban foglalt határidőig a kapott támogatás összegével nem számol el, úgy a Polgárőrség a 
támogatási összeg visszautalásáról gondoskodik. 

 
9. Felek az együttműködési megállapodást határozatlan időre kötik. 
 
10. Az együttműködési megállapodás közös megegyezéssel írásban módosítható. Az együttműködési megállapodás 

közös megegyezéssel megszüntethető, továbbá 30 napos felmondási idő közbeiktatása mellett indoklás nélkül 
felmondható. Amennyiben jelen együttműködési megállapodás év közben szűnik meg, úgy a Polgárőrség az adott 
évre nyújtott támogatás időarányos részére jogosult. 

 
11. Azonnali hatályú felmondásra súlyos kötelezettségszegés esetén bármely fél jogosult. Súlyos 

kötelezettségszegésnek az minősül, ha 
− a Polgárőrség az 1-2. pontokban vállalt kötelezettségeit nem teljesíti,  
− a Polgárőrség a támogatás összegét nem az 1-2. pontokban megjelölt célokra fordítja, 
− a Polgárőrség felszólítás ellenére sem tesz eleget beszámolási kötelezettségének, 
− a Polgárőrség felszólítás ellenére sem tesz eleget elszámolási kötelezettségének, vagy a Gazdálkodási Iroda 

munkatársai a csatolt dokumentumokat nem fogadják el, 
− az Önkormányzat a 3. pontban vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, 
− az Önkormányzat a 4. pontban szereplő összeget tárgyév május 31-ig napjáig nem utalja át a Polgárőrség 

részére. 
 
12. A Felek között vitás kérdés nincs, a jövőben keletkező vitáikat elsősorban békés úton, tárgyalások révén 

törekszenek megoldani, melynek sikertelensége esetén kikötik a Hatvani Járásbíróság, illetve pertárgyértéktől 
függően az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 
13. Jelen együttműködési megállapodásra, illetőleg az abban nem rendezett kérdésekre a magyar jog irányadó 

szabályait, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt kell alkalmazni. 
 
14. Felek az együttműködési megállapodást pontról pontra haladva értelmezték, a megállapodás szövegét, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadták, azt jóváhagyólag aláírták. 
 
Hatvan, 2019. március hó 28. nap 
 

   

Az Önkormányzat képviseletében 
Horváth Richárd 

polgármester 

 A Polgárőrség képviseletében 
 Varbai Tamás 

elnök 
 

Határozat száma:  162/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.-vel (cg.száma: 10-09-
034409, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) támogatási szerződést köt annak aláírásának napjától 
2019. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra, a határozat mellékletében foglalt tartalommal, 
melynek keretében a 2019. évre vonatkozóan 10.800.000,- Ft, illetve a 2019. évi költségvetésre vonatkozó 
mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott összeg erejéig támogatást nyújt a kizárólagos 
tulajdonában lévő Kft. részére.  

2. A képviselő-testület a támogatási szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a szerződés aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. március 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere  
 

TÁMOGATÁSI SZERZ ŐDÉS 
Közfeladatok ellátásával kapcsolatos működési költségek finanszírozására  

 
amely létrejött egyrészről: 
 
Támogató: Hatvan Város Önkormányzata 
Székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Adószáma: 15729394-2-10 
PIR törzsszáma: 729392 
Bankszámlaszáma: 10403538-49575051-56561001 (K&H Bank Zrt.) 



Képviseli: Horváth Richárd polgármester 

 
mint támogató tulajdonos (a továbbiakban: Támogató) és 
 
Kedvezményezett: Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 
Székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2. 
Adószáma: 24756107-2-10 
cégjegyzékszáma: 10-09-034320 
Bankszámlaszáma: 10403538-00027547-00000001 
Képviseli: Maruzsné Németh Beáta, ügyvezető (önálló cégjegyzési joggal) 
 
mint Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett, együttesen a továbbiakban: Felek) szerződést kötnek 
alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 
Előzmények, alapvető rendelkezések 

 

1.1.  Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságként alapította a Hatvani 
Gazdasági Szolgáltató Kft.-t, melynek feladata az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok és 
egyéb jogi személyek részére gazdasági tanácsadási és könyvvezetési feladatok ellátása, valamint az 
önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetése. 

A szerződés tárgya 

2.1.  Felek megállapodnak abban, hogy Támogató az önkormányzat részére végzett feladatok ellátása céljából 
működési célú támogatást nyújt Kedvezményezettnek.  

2.2.  Felek rögzítik, hogy Támogató által nyújtott támogatás forrása Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi 
költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében támogatás címszó alatt 
meghatározott – felülről korlátos – keretösszeg. 

A támogatás célja 

3.1.  Támogatás célja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben  
meghatározott,  kötelezően  ellátandó,  valamint  az  SZMSZ –ben foglalt, önként vállalt helyi önkormányzati 
közfeladatok magas szintű biztosítása érdekében a Kedvezményezett működési költségeinek támogatása. 

A szerződés időtartama 

4.1.  Felek jelen támogatási szerződést annak aláírásának napjától 2019. december 31. napjáig tartó határozott 
időtartamra kötik azzal, hogy rendelkezéseit 2019. január 1. napjától alkalmazni kell. Jelen szerződés Hatvan 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének 162/2019. (III. 28.) számú határozatával lép hatályba. 

A szerződés megszűnése 

5.1.  Jelen szerződés megszűnik: 

- Jelen megállapodásba 4.1 pontjában meghatározott határozott időtartam elteltével; 

- Jelen szerződésben vagy jogszabályban előírt kötelezettség súlyos vagy ismételt megszegése esetében 
bármelyik fél általi rendkívüli felmondással; 

- Közös megegyezéssel; 

- Kedvezményezett jogutód nélküli megszűnésével; 

Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés megszűnését követően, a megszűnést követő 60 napon belül 
egymással tételesen elszámolnak. 

A támogatás összege és folyósítása 

6.1.  A működési támogatás összege 2019. évre vonatkozóan 10.800.000- Ft, azaz Tízmillió-nyolcszázezer forint, 
illetve a 2019. évi költségvetésre vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott 
összeg.  



6.2.  Támogató kötelezettséget vállal, hogy a támogatási összeget a havi bontásban egyeztetett ütemterv alapján 
tárgyhó 5. napjáig Kedvezményezett bankszámla számlájára átutalja. 

6.3.  Kedvezményezett a támogatást 2019. december 31-ig használhatja fel a jelen szerződésben meghatározott 
célokra, az alábbiak szerint: a teljes támogatási összeget működési költségekre köteles fordítani. 

Támogató jogai és kötelezettségei 

7.1.   A támogatás feltételeként vállalt kötelezettségek teljesítését Támogató szakemberei közreműködésével 
ellenőrzi. 

 

7.2.  Támogató a támogatási összeg folyósítását felfüggesztheti, amennyiben ellenőrzése során, vagy egyéb módon a 
tudomására jut, hogy Kedvezményezett a jogszabályi, vagy e szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz 
eleget. 

7.3.  Támogató fenntartja magának a jogot, hogy a Támogatási Szerződés megkötésétől elálljon, illetőleg attól 
annak megkötésére visszamenőleges hatállyal azonnal elálljon, ha Kedvezményezett a működési támogatást 
rendeltetésétől eltérően használja fel, illetve valótlan adatszolgáltatása miatt az elszámolás szabályszerűsége 
nem biztosított. 

Kedvezményezett jogai és kötelezettségei 

8.1.  Kedvezményezett vállalja, hogy részére folyósított támogatást a céljának megfelelően, a működési költségek 
fedezetére fordítja.  

8.2.  Kedvezményezett kötelezettséget vállal, hogy a támogatást elkülönítve kezeli. A számviteli és 
adójogszabályoknak megfelelő analitikus és összesítő nyilvántartásokat vezet, oly módon, hogy a támogatás 
felhasználása (időben és számszakilag), továbbá a felhasználás jogszerűsége ellenőrizhető, nyomon követhető 
legyen.  

8.3.  A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználása esetén azt az 
önkormányzat részére az önkormányzat erre vonatkozó határozata alapján az ott meghatározott feltételek 
szerint és határidőig vissza kell fizetni. 

8.4.   Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató jogosult a támogatás rendeltetésszerű felhasználását 
ellenőrizni.  

Elszámolás és ellenőrzés 

9.1.  Kedvezményezett vállalja, hogy  

1. a működési célú támogatás felhasználásáról 2020. március 20-ig Támogató felé elszámol; 
2. lehetővé teszi a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának év közbeni ellenőrzését az önkormányzat 

által kijelölt szakemberek számára; 
3. a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról az elszámolással egyidejűleg szöveges értékelést készít; 
4. az elszámolást az alábbi tartalommal készíti el:   

           - főkönyvi kivonat,  
  - releváns főkönyvi kartonok és kimutatások; 

         - nyilatkozat, hogy Kedvezményezett a folyósított támogatást kizárólag jelen        
           szerződésben meghatározott célok megvalósítására használta fel; 

- igény szerint betekintést biztosít a támogatás felhasználását igazoló  
  számlákba, egyéb számviteli bizonylatokba. 

 
9.2.  Amennyiben a Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról a fenti határidőig nem számol el, újabb 

önkormányzati támogatásban csak az elszámolást követően részesülhet. 

9.3.  Amennyiben megállapítást nyer, hogy Kedvezményezett az önkormányzati támogatást nem célirányosan 
használta fel, a támogatás teljes összegét köteles az önkormányzat számlájára visszautalni az önkormányzat 
erre vonatkozó határozata alapján az ott meghatározott feltételek szerint és határidőig.  

9.4.  Kedvezményezett a támogatás 2020. március 20-ig fel nem használt részét visszafizeti Támogató részére. 

 

 



Záró rendelkezések 

10.1.  Felek a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségeik maradéktalan teljesítése érdekében szoros 
együttműködésre kötelesek. 

10.2.  Felek kijelentik, hogy ismerik az adótitokra és az üzleti titokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket – különös 
tekintettel az Art., a Ptk., és a Btk. rendelkezéseire – azokat magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.   

10.3.  A jelen szerződés mindennemű módosítása csak írásos formában és a szerződő felek egyetértésével történhet. 

10.4.  Jelen támogatási szerződés megkötéséhez Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 162/2019. (III. 
28.) számú határozatával hozzájárulását adta és felhatalmazta Hatvan Város Polgármesterét és a Kft. 
ügyvezetőjét a támogatási szerződés jelen tartalommal történő aláírására. 

10.4.  Felek jelen szerződés teljesítéséből eredő esetleges vitás kérdéseket a Ptk. előírásai alapján békés egyeztetés 
útján kísérlik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat önkormányzat székhelye szerint 
illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének. 

10.5.  Kedvezményezett az Egri Törvényszék Cégbíróságán Cg. 10-09-034320 cégjegyzékszámon nyilvántartott 
gazdasági társaság. A társaság ügyvezetője nyilatkozik, hogy a cég a jelen okirat aláírása napján nem áll csőd-, 
végelszámolási-, felszámolási eljárás hatálya alatt, továbbá nyilatkozza, hogy cégjegyzési joga önálló. 

10.6.  Felek között vitás kérdés nincsen, jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a vonatkozó 
helyi önkormányzati rendeletek, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

10.7.  Jelen 4 oldalból álló szerződést a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, 4 magyar nyelvű példányban jóváhagyólag írták alá. 

 
Hatvan, 2019. március 28. 
 
   

Hatvan Város Önkormányzata 
(képviseli: Horváth Richárd polgármester) 

mint Támogató 

 Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 
(képviseli: Maruzsné Németh Beáta ügyvezető) 

mint Kedvezményezett 
 

 
Határozat száma:  163/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (cg.száma: 

10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) támogatási szerződést köt annak aláírásának napjától 
2019. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra a határozat mellékletében foglalt tartalommal, 
melynek keretében a 2019. évre vonatkozóan 61.500.000,- Ft, illetve a 2019. évi költségvetésre vonatkozó 
mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott összeg erejéig támogatást nyújt a kizárólagos 
tulajdonában lévő Kft. részére.  

2. A képviselő-testület a támogatási szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a szerződés aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. március 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere  

 
TÁMOGATÁSI SZERZ ŐDÉS 

Közfeladatok ellátásával kapcsolatos működési költségek finanszírozására  
 
amely létrejött egyrészről: 
 

Támogató: Hatvan Város Önkormányzata 
Székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Adószáma: 15729394-2-10 
PIR törzsszáma: 729392 
Bankszámlaszáma: 10403538-49575051-56561001 (K&H Bank Zrt.) 
Képviseli: Horváth Richárd polgármester 

 
mint támogató tulajdonos (a továbbiakban: Támogató) és 
 
 



Kedvezményezett: Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.  
Székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

Adószáma: 23045741-2-10 

cégjegyzékszáma: 10-09-031348 

Bankszámlaszáma: 10403538-0002732-00000002 

Képviseli: Bagyinszki Gyula, ügyvezető (önálló cégjegyzési joggal) 

 
mint Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett, együttesen a továbbiakban: Felek) szerződést kötnek 
alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

Előzmények, alapvető rendelkezések 

1.1.  Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságként alapította a Média-Hatvan 
Nonprofit Közhasznú Kft.-t a helyi közszolgálati műsorszolgáltatási és PR kommunikációs feladatok ellátása 
céljából. 

A szerződés tárgya 

2.1.  Felek megállapodnak abban, hogy Támogató az önkormányzat részére végzett  feladatok ellátása céljából 
működési célú támogatást nyújt Kedvezményezettnek.  

2.2.  Felek rögzítik, hogy Támogató által nyújtott támogatás forrása Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi 
költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4.  mellékletében támogatás címszó alatt 
meghatározott – felülről korlátos – keretösszeg. 

A támogatás célja 

3.1.  Támogatás célja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.  törvényben  
meghatározott,  kötelezően  ellátandó,  valamint  az  SZMSZ –ben foglalt, önként vállalt helyi önkormányzati 
közfeladatok magas szintű biztosítása érdekében a Kedvezményezett működési költségeinek támogatása. 

A szerződés időtartama 

4.1.  Felek jelen támogatási szerződést annak aláírásának napjától 2019. december 31. napjáig tartó határozott 
időtartamra kötik azzal, hogy rendelkezéseit 2019. január 1. napjától alkalmazni kell. Jelen szerződés Hatvan 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének 163/2019. (III. 28.) számú határozatával lép hatályba.  

A szerződés megszűnése 

5.1.  Jelen szerződés megszűnik: 
- Jelen megállapodásba 4.1 pontjában meghatározott határozott időtartam elteltével; 

- Jelen szerződésben vagy jogszabályban előírt kötelezettség súlyos vagy ismételt megszegése esetében 
bármelyik fél általi rendkívüli felmondással; 

- Közös megegyezéssel; 

- Kedvezményezett jogutód nélküli megszűnésével. 

A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés megszűnését követően, a megszűnést követő 60 napon belül 
egymással tételesen elszámolnak. 

 
A támogatás összege és folyósítása 

 
6.1.  A működési támogatás összege 2019. évre vonatkozóan 61.500.000- Ft, azaz Hatvanegymillió-ötszázezer 

forint, illetve a 2019. évi költségvetésre vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben 
meghatározott összeg.  

6.2.  Támogató kötelezettséget vállal, hogy a 2019. évre vonatkozó 61.500.000,- Ft támogatási összeget a havi 
bontásban egyeztetett ütemterv alapján tárgyhó 5. napjáig Kedvezményezett bankszámla számlájára átutalja. 

6.3.  Kedvezményezett a támogatást 2019. december 31-ig használhatja fel a jelen szerződésben meghatározott 
célokra, az alábbiak szerint: a teljes támogatási összeget  működési költségekre köteles fordítani. 



 
Támogató jogai és kötelezettségei 

 
7.1.   A támogatás feltételeként vállalt kötelezettségek teljesítését Támogató szakemberei közreműködésével 

ellenőrzi. 

 

7.2.  Támogató a támogatási összeg folyósítását felfüggesztheti, amennyiben ellenőrzése során, vagy egyéb módon a 
tudomására jut, hogy Kedvezményezett a jogszabályi, vagy e szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz 
eleget. 

7.3.  Támogató fenntartja magának a jogot, hogy a Támogatási Szerződés megkötésétől elálljon, illetőleg attól 
annak megkötésére visszamenőleges hatállyal azonnal elálljon, ha Kedvezményezett a működési támogatást 
rendeltetésétől eltérően használja fel, illetve valótlan adatszolgáltatása miatt az elszámolás szabályszerűsége 
nem biztosított. 

 
Kedvezményezett jogai és kötelezettségei 

 
8.1.  Kedvezményezett vállalja, hogy részére folyósított támogatást a céljának megfelelően, a működési költségek 

fedezetére fordítja.  

8.2.  Kedvezményezett kötelezettséget vállal, hogy a támogatást elkülönítve kezeli. A számviteli és 
adójogszabályoknak megfelelő analitikus és összesítő nyilvántartásokat vezet, oly módon, hogy a támogatás 
felhasználása (időben és számszakilag), továbbá a felhasználás jogszerűsége ellenőrizhető, nyomon követhető 
legyen.  

8.3.  A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználása esetén azt az 
önkormányzat részére az önkormányzat erre vonatkozó határozata alapján az ott meghatározott feltételek 
szerint és határidőig vissza kell fizetni. 

8.4.   Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató jogosult a támogatás rendeltetésszerű felhasználását 
ellenőrizni.  

 
Elszámolás és ellenőrzés 

 
9.1.  Kedvezményezett vállalja, hogy  

1. a működési célú támogatás felhasználásáról 2020. március 20-ig Támogató felé elszámol; 
2. lehetővé teszi a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának év közbeni ellenőrzését az önkormányzat 

által kijelölt szakemberek számára; 
3. a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról az elszámolással egyidejűleg szöveges értékelést készít; 
4. az elszámolást az alábbi tartalommal készíti el:   

        - főkönyvi kivonat,  
 - releváns főkönyvi kartonok és kimutatások; 

      - nyilatkozat, hogy Kedvezményezett a folyósított támogatást kizárólag jelen 
 - szerződésben meghatározott célok megvalósítására használta fel; 

        - igény szerint betekintést biztosít a támogatás felhasználását igazoló számlákba, 
          egyéb számviteli bizonylatokba. 

9.2.  Amennyiben a Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról a fenti határidőig nem számol el, újabb 
önkormányzati támogatásban csak az elszámolást követően részesülhet. 

9.3.  Amennyiben megállapítást nyer, hogy Kedvezményezett az önkormányzati támogatást nem célirányosan 
használta fel, a támogatás teljes összegét köteles az önkormányzat számlájára visszautalni az önkormányzat 
erre vonatkozó határozata alapján az ott meghatározott feltételek szerint és határidőig.  

9.4.  Kedvezményezett a támogatás 2020. március 20-ig fel nem használt részét visszafizeti Támogató részére. 

Záró rendelkezések 

10.1.  Felek a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségeik maradéktalan teljesítése érdekében szoros 
együttműködésre kötelesek. 

10.2.  Felek kijelentik, hogy ismerik az adótitokra és az üzleti titokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket – különös 
tekintettel az Art., a Ptk., és a Btk. rendelkezéseire – azokat magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.   



10.3.  A jelen szerződés mindennemű módosítása csak írásos formában és a szerződő felek egyetértésével történhet. 

10.4.  Jelen támogatási szerződés megkötéséhez Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 163/2019. (III. 
28.) számú határozatával hozzájárulását adta és felhatalmazta Hatvan Város Polgármesterét és a Kft. 
ügyvezetőjét a támogatási szerződés jelen tartalommal történő aláírására. 

10.4.  Felek jelen szerződés teljesítéséből eredő esetleges vitás kérdéseket a Ptk. előírásai alapján békés egyeztetés 
útján kísérlik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat önkormányzat székhelye szerint 
illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének. 

10.5.  Kedvezményezett az Egri Törvényszék Cégbíróságán Cg. 10-09-031348 cégjegyzékszámon nyilvántartott 
gazdasági társaság. A társaság ügyvezetője nyilatkozik, hogy a cég a jelen okirat aláírása napján nem áll csőd-, 
végelszámolási-, felszámolási eljárás hatálya alatt, továbbá nyilatkozza, hogy cégjegyzési joga önálló. 

10.6.  Felek között vitás kérdés nincsen, jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a vonatkozó 
helyi önkormányzati rendeletek, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

10.7.  Jelen 4 oldalból álló szerződést a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, 4 magyar nyelvű példányban jóváhagyólag írták alá. 

 
Hatvan, 2019. március 28. 
 
   

Hatvan Város Önkormányzata 
(képviseli: Horváth Richárd polgármester) 

mint Támogató 

 Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
(képviseli: Bagyinszki Gyula ügyvezető) 

mint Kedvezményezett 
 

 
Határozat száma:  164/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (cg.száma: 10-
09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 2019. április 1. napjától kezdődő hatállyal 2019. december 31. 
napjáig tartó határozott időtartamra támogatási szerződést köt a határozat mellékletében foglalt tartalommal, 
melynek keretében 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint összeg erejéig hirdetőberendezések felújítására 
támogatást nyújt a kizárólagos tulajdonában lévő Kft. részére. A pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 
2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében rendelkezésre 
áll. 
A képviselő-testület a támogatási szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. március 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere  

 
TÁMOGATÁSI SZERZ ŐDÉS 

Közfeladatok ellátásával kapcsolatos eszközök beszerzésének finanszírozására  
 
amely létrejött egyrészről: 
 

Támogató: Hatvan Város Önkormányzata 
Székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Adószáma: 15729394-2-10 
PIR törzsszáma: 729392 
Bankszámlaszáma: 10403538-49575051-56561001 (K&H Bank Zrt.) 
Képviseli: Horváth Richárd polgármester 

 
mint támogató tulajdonos (a továbbiakban: Támogató) és 
 

Kedvezményezett: Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.  
Székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

Adószáma: 23045741-2-10 

cégjegyzékszáma: 10-09-031348 

Bankszámlaszáma: 10403538-0002732-00000002 

Képviseli: Bagyinszki Gyula, ügyvezető 



mint Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett, együttesen a továbbiakban: Felek) szerződést kötnek 
alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

Előzmények, alapvető rendelkezések 

1.1.  Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságként alapította a Média-Hatvan 
Nonprofit Közhasznú Kft.-t a helyi közszolgálati műsorszolgáltatási és PR kommunikációs feladatok ellátása 
céljából. 

A szerződés tárgya 

2.1.  Felek megállapodnak abban, hogy Támogató hirdetőberendezések fejlesztésére támogatást nyújt 
Kedvezményezettnek melyet az alábbi célokra használhat fel:  

- vitrines hirdetési felületek utasvárókba, 
- meglévő citylight hirdetők felújítására, 
- meglévő henger hirdetési felületek felújítására, 
- fém keretes hirdetési felületek gyártására, és a tartó oszlopok felújítására. 

 

2.2.  Felek rögzítik, hogy Támogató által nyújtott támogatás forrása Hatvan Város Önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről szóló 2/2019 (II. 22.) önkormányzati rendeletében rendelkezésre áll. 

A támogatás célja 

3.1.  Támogatás célja a hirdetőberendezések állapotának javítása és új berendezések telepítése. 

A szerződés időtartama 

4.1.  Felek jelen támogatási szerződést 2019. április 1. napjától 2019. december 31. napjáig tartó határozott 
időtartamra kötik. Jelen szerződés Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 164/2019. (III. 28.) 
számú határozatával lép hatályba.  

A szerződés megszűnése 

5.1.  Jelen szerződés megszűnik: 

- Jelen megállapodás 4.1 pontjában meghatározott határozott időtartam elteltével 

- Jelen szerződésben vagy jogszabályban előírt kötelezettség súlyos vagy ismételt megszegése esetében 
bármelyik fél általi rendkívüli felmondással; 

- Közös megegyezéssel; 

- Kedvezményezett jogutód nélküli megszűnésével 

5.2. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés megszűnését követően, a megszűnést követő 60 napon belül 
egymással tételesen elszámolnak. 

A támogatás összege és folyósítása 

6.1.  A támogatás összege bruttó 10.000.000- Ft, azaz Tízmillió forint.  

6.2.  Támogató kötelezettséget vállal, hogy a támogatási összeget Kedvezményezett bankszámla számlájára jelen 
szerződés mindkét fél általi aláírását követő 8 napon belül átutalja. 

6.3.  Kedvezményezett a támogatást 2019. december 31-ig használhatja fel a jelen szerződésben meghatározott 
célokra. 

Támogató jogai és kötelezettségei 

7.1.   A támogatás feltételeként vállalt kötelezettségek teljesítését Támogató szakemberei közreműködésével 
ellenőrzi. 

 



7.2.  Támogató a támogatási összeg folyósítását felfüggesztheti, amennyiben ellenőrzése során, vagy egyéb módon a 
tudomására jut, hogy Kedvezményezett a jogszabályi, vagy e szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz 
eleget. 

7.3.  Támogató fenntartja magának a jogot, hogy a Támogatási Szerződés megkötésétől elálljon, illetőleg attól 
annak megkötésére visszamenőleges hatállyal azonnal elálljon, amennyiban Kedvezményezett a működési 
támogatást rendeltetésétől eltérően használja fel, illetve valótlan adatszolgáltatása miatt az elszámolás 
szabályszerűsége nem biztosított. 

Kedvezményezett jogai és kötelezettségei 

8.1.  Kedvezményezett vállalja, hogy részére folyósított támogatást a céljának megfelelően, eszközfejlesztésre 
fordítja.  

8.2.  Kedvezményezett kötelezettséget vállal, hogy a támogatást elkülönítve kezeli. A számviteli és 
adójogszabályoknak megfelelő analitikus és összesítő nyilvántartásokat vezet, oly módon, hogy a támogatás 
felhasználása (időben és számszakilag), továbbá a felhasználás jogszerűsége ellenőrizhető, nyomon követhető 
legyen.  

8.3.  A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználása esetén azt az 
önkormányzat részére az önkormányzat erre vonatkozó határozata alapján az ott meghatározott feltételek 
szerint és határidőig vissza kell fizetni. 

8.4.   Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató jogosult a támogatás rendeltetésszerű felhasználását 
ellenőrizni.  

Elszámolás és ellenőrzés 

9.1.  Kedvezményezett vállalja, hogy  

1. a fejlesztési célú támogatás felhasználásáról 2020. január 31-ig Támogató felé elszámol; 
2. lehetővé teszi a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzését az önkormányzat által kijelölt 

szakemberek számára; 
3. a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról az elszámolással egyidejűleg szöveges értékelést készít; 
4. az elszámolást az alábbi tartalommal készíti el:   

         -nyilatkozat, hogy Kedvezményezett a folyósított támogatást kizárólag jelen        
     szerződésben meghatározott célok megvalósítására használta fel; 

       -  támogatás felhasználását igazoló hitelesített, záradékolt számlák fénymásolatai  
        - a kifizetésekről összesített kimutatás 

 
9.2.  Amennyiben a Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról a fenti határidőig nem számol el, újabb 

önkormányzati támogatásban csak az elszámolást követően részesülhet. 

9.3.  Amennyiben megállapítást nyer, hogy Kedvezményezett az önkormányzati támogatást nem célirányosan 
használta fel, a támogatás teljes összegét köteles az önkormányzat számlájára visszautalni az önkormányzat 
erre vonatkozó határozata alapján az ott meghatározott feltételek szerint és határidőig.  

9.4.  Kedvezményezett a támogatás 2019. december 31-ig fel nem használt részét visszafizeti Támogató részére. 

Záró rendelkezések 

10.1.  Felek a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségeik maradéktalan teljesítése érdekében szoros 
együttműködésre kötelesek. 

10.2.  Felek kijelentik, hogy ismerik az adótitokra és az üzleti titokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket – különös 
tekintettel az Art., a Ptk., és a Btk. rendelkezéseire – azokat magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.   

10.3.  A jelen szerződés mindennemű módosítása csak írásos formában és a szerződő felek egyetértésével történhet. 

10.4.  Jelen támogatási szerződés megkötéséhez Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 164/2019. (III. 
28.) számú határozatával hozzájárulását adta és felhatalmazta Hatvan Város Polgármesterét és a Kft. 
ügyvezetőjét a támogatási szerződés jelen tartalommal történő aláírására. 

10.4.  Felek jelen szerződés teljesítéséből eredő esetleges vitás kérdéseket a Ptk. előírásai alapján békés egyeztetés 
útján kísérlik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat önkormányzat székhelye szerint 
illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének. 

10.5.  Kedvezményezett az Egri Törvényszék Cégbíróságán Cg. 10-09-031348 cégjegyzékszámon nyilvántartott 



gazdasági társaság. A társaság ügyvezetője nyilatkozik, hogy a cég a jelen okirat aláírása napján nem áll csőd-, 
végelszámolási-, felszámolási eljárás hatálya alatt, továbbá nyilatkozza, hogy cégjegyzési joga önálló. 

10.6.  Felek között vitás kérdés nincsen, jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a vonatkozó 
helyi önkormányzati rendeletek, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

10.7.  Jelen 5 oldalból álló szerződést a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, 4 magyar nyelvű példányban jóváhagyólag írták alá. 

 
Hatvan, 2019. március 28. 
 
   

Hatvan Város Önkormányzata 
(képviseli: Horváth Richárd polgármester) 

mint Támogató 

 Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
(képviseli: Bagyinszki Gyula ügyvezető) 

mint Kedvezményezett 
 

 
Határozat száma:  165/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 

Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (cg.száma: 10-09-0332167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth 
tér 2.) támogatási szerződést köt annak aláírásának napjától 2019. december 31. napjáig tartó határozott 
időtartamra, a határozat mellékletében foglalt tartalommal, melynek keretében a 2019. évre vonatkozóan 
86.700.000,- Ft, illetve a 2019. évi költségvetésre vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben 
meghatározott összeg erejéig támogatást nyújt a kizárólagos tulajdonában lévő Kft. részére.  

2. A képviselő-testület a támogatási szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a szerződés aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. március 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere  

 
TÁMOGATÁSI SZERZ ŐDÉS  

Közfeladatok ellátásával kapcsolatos működési költségek finanszírozására  
 
amely létrejött egyrészről: 
 
Támogató: Hatvan Város Önkormányzata 

Székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

Adószáma: 15729394-2-10 
PIR törzsszáma: 729392 
Bankszámlaszáma: 10403538-49575051-56561001 (K&H Bank Zrt.) 

Képviseli: Horváth Richárd polgármester 

 
mint támogató tulajdonos (a továbbiakban: Támogató) és 
 
Kedvezményezett: Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei magyar Vadászati 

Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 
Székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

Adószáma: 23467323-2-10 
cégjegyzékszáma: 10-09-032167 
Bankszámlaszáma: 10403538-00027345-00000007 

Képviseli: dr. Borbás Zsuzsanna, ügyvezető (önálló cégjegyzési joggal) 

 
mint Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett, együttesen a továbbiakban: Felek) szerződést kötnek 
alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

Előzmények, alapvető rendelkezések 

1.1.  Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságként alapította a Széchenyi 
Zsigmond Kárpát-medencei magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-t, melynek 
feladata a Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ üzemeltetése, valamint kulturális szolgáltatások 
ellátása 



A szerződés tárgya 

2.1.  Felek megállapodnak abban, hogy Támogató az önkormányzat részére végzett feladatok ellátása céljából 
működési célú támogatást nyújt Kedvezményezettnek.  

2.2.  Felek rögzítik, hogy Támogató által nyújtott támogatás forrása Hatvan Város Önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 4. számú mellékletében támogatás címszó alatt 
meghatározott – felülről korlátos – keretösszeg. 

A támogatás célja 

3.1.  Támogatás célja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.  törvényben 
meghatározott, kötelezően ellátandó, valamint az SZMSZ –ben foglalt, önként vállalt helyi önkormányzati 
közfeladatok magas szintű biztosítása érdekében a Kedvezményezett működési költségeinek támogatása. 

A szerződés időtartama 

4.1.  Felek jelen támogatási szerződést annak aláírásának napjától 2019. december 31. napjáig tartó határozott 
időtartamra kötik azzal, hogy rendelkezéseit 2019. január 1. napjától alkalmazni kell. Jelen szerződés Hatvan 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének 165/2019. (III. 28.) számú határozatával lép hatályba.  

A szerződés megszűnése 

5.1.  Jelen szerződés megszűnik: 

- Jelen megállapodásba 4.1 pontjában meghatározott határozott időtartam elteltével 

- A felek, illetve Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságok között létrejött 
szerződések megszűnésével; 

- Jelen szerződésben vagy jogszabályban előírt kötelezettség súlyos vagy ismételt megszegése esetében 
bármelyik fél általi rendkívüli felmondással; 

- Közös megegyezéssel; 

- Kedvezményezett jogutód nélküli megszűnésével; 

- Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés megszűnését követően, a megszűnést követő 60 napon belül 
egymással tételesen elszámolnak. 

A támogatás összege és folyósítása 

6.1.  A működési támogatás összege 2019. évre vonatkozóan 86.700.000,- Ft, azaz Nyolcvanhatmillió-hétszázezer 
forint, illetve a 2019. évi költségvetésre vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben 
meghatározott összeg.  

6.2.  Támogató kötelezettséget vállal, hogy a támogatási összeget a havi bontásban egyeztetett ütemterv alapján 
tárgyhó 5. napjáig Kedvezményezett bankszámla számlájára átutalja. 

6.3.  Kedvezményezett a támogatást 2019. december 31-ig használhatja fel a jelen szerződésben meghatározott 
célokra, az alábbiak szerint: a teljes támogatási összeget működési költségekre köteles fordítani. 

Támogató jogai és kötelezettségei 

7.1.   A támogatás feltételeként vállalt kötelezettségek teljesítését Támogató szakemberei közreműködésével 
ellenőrzi. 

7.2.  Támogató a támogatási összeg folyósítását felfüggesztheti, amennyiben ellenőrzése során, vagy egyéb módon a 
tudomására jut, hogy Kedvezményezett a jogszabályi, vagy e szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz 
eleget. 

7.3.    Támogató  fenntartja  magának  a  jogot,  hogy  a  Támogatási  Szerződés  megkötésétől    
elálljon, illetőleg attól annak megkötésére visszamenőleges hatállyal azonnal elálljon, ha Kedvezményezett a 
működési támogatást rendeltetésétől eltérően használja fel, illetve valótlan adatszolgáltatása miatt az elszámolás 
szabályszerűsége nem biztosított. 



Kedvezményezett jogai és kötelezettségei 

8.1.  Kedvezményezett vállalja, hogy részére folyósított támogatást a céljának megfelelően, a működési költségek 
fedezetére fordítja.  

8.2.  Kedvezményezett kötelezettséget vállal, hogy a támogatást elkülönítve kezeli. A számviteli és 
adójogszabályoknak megfelelő analitikus és összesítő nyilvántartásokat vezet, oly módon, hogy a támogatás 
felhasználása (időben és számszakilag), továbbá a felhasználás jogszerűsége ellenőrizhető, nyomon követhető 
legyen.  

8.3.  A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználása esetén azt az 
önkormányzat részére az önkormányzat erre vonatkozó határozata alapján az ott meghatározott feltételek 
szerint és határidőig vissza kell fizetni. 

8.4.   Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató jogosult a támogatás rendeltetésszerű felhasználását 
ellenőrizni.  

Elszámolás és ellenőrzés 

9.1.  Kedvezményezett vállalja, hogy  

1 a működési célú támogatás felhasználásáról 2020. március 20-ig Támogató felé elszámol; 
2 lehetővé teszi a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának év közbeni ellenőrzését az önkormányzat 

által kijelölt szakemberek számára; 
3 a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról az elszámolással egyidejűleg szöveges értékelést készít; 
4 az elszámolást az alábbi tartalommal készíti el:   

         - főkönyvi kivonat,  
  - releváns főkönyvi kartonok és kimutatások; 

       - nyilatkozat, hogy Kedvezményezett a folyósított támogatást kizárólag jelen    
         szerződésben meghatározott célok megvalósítására használta fel; 

         - igény szerint betekintést biztosít a támogatás felhasználását igazoló számlákba,    
           egyéb számviteli bizonylatokba. 

 
9.2.  Amennyiben a Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról a fenti határidőig nem számol el, újabb 

önkormányzati támogatásban csak az elszámolást követően részesülhet. 

9.3.  Amennyiben megállapítást nyer, hogy Kedvezményezett az önkormányzati támogatást nem célirányosan 
használta fel, a támogatás teljes összegét köteles az önkormányzat számlájára visszautalni az önkormányzat 
erre vonatkozó határozata alapján az ott meghatározott feltételek szerint és határidőig.  

9.4.  Kedvezményezett a támogatás 2020. március 20-ig fel nem használt részét visszafizeti Támogató részére. 

Záró rendelkezések 

10.1.  Felek a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségeik maradéktalan teljesítése érdekében szoros 
együttműködésre kötelesek. 

10.2.  Felek kijelentik, hogy ismerik az adótitokra és az üzleti titokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket – különös 
tekintettel az Art., a Ptk., és a Btk. rendelkezéseire – azokat magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.   

10.3.  A jelen szerződés mindennemű módosítása csak írásos formában és a szerződő felek egyetértésével történhet. 

10.4.  Jelen támogatási szerződés megkötéséhez Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 165/2019. (III. 
28.) számú határozatával hozzájárulását adta és felhatalmazta Hatvan Város Polgármesterét és a Kft. 
ügyvezetőjét a támogatási szerződés jelen tartalommal történő aláírására. 

10.4.  Felek jelen szerződés teljesítéséből eredő esetleges vitás kérdéseket a Ptk. előírásai alapján békés egyeztetés 
útján kísérlik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat önkormányzat székhelye szerint 
illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének. 

10.5.  Kedvezményezett az Egri Törvényszék Cégbíróságán Cg. 10-09-032167 cégjegyzékszámon nyilvántartott 
gazdasági társaság. A társaság ügyvezetője nyilatkozik, hogy a cég a jelen okirat aláírása napján nem áll csőd-, 
végelszámolási-, felszámolási eljárás hatálya alatt, továbbá nyilatkozza, hogy cégjegyzési joga önálló. 

10.6.  Felek között vitás kérdés nincsen, jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a vonatkozó 
helyi önkormányzati rendeletek, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

 



10.7.  Jelen 5 oldalból álló szerződést a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, 4 magyar nyelvű példányban jóváhagyólag írták alá. 

 
Hatvan, 2019. március 28. 
 
   

Hatvan Város Önkormányzata 
(képviseli: Horváth Richárd polgármester) 

mint Támogató 

 Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 

Közhasznú Kft. 
(képviseli: dr. Borbás Zsuzsanna ügyvezető) 

mint Kedvezményezett 
 

 
Határozat száma:  166/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében, a 
fejlesztési célok között szereplő „Zöldülő város” projekt megvalósítása érdekében 934.599 e Ft kölcsön 
felvételéhez a Kormány engedélyét kéri. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kérelem, valamint az egyéb szükséges 
dokumentumok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  167/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről 
szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletben meghatározott „Zöldülő város” projekt megvalósítása érdekében, 
a 659/2015. (IX. 24.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-vel megkötött 
kölcsönkeret szerződés keretében 934.599 e Ft hitel felvételével kapcsolatban kölcsönszerződést köt a 
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-vel a Kormány engedélye alapján.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kölcsönszerződés aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  168/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 72/2019. (II.21.) 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 Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  169/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a 
alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő évekre várható összegét a mellékelt táblázat szerint elfogadja.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 169/2019. (III. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  170/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése és 9/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján Hatvan Város Településszerkezeti 
Tervét az alábbi mellékletek szerint elfogadja: 

1. melléklet: Hatvan Város Településszerkezeti Terve M=1:10.000 
2. melléklet: Hatvan Város településszerkezeti tervi leírása 
3. melléklet: Változások 

3.1. melléklet: Változások bemutatása M=1:10.000 
3.2. melléklet: Változások leírása 



4. melléklet: A település területi mérlege 
5. melléklet: A területrendezési tervvel való összhang igazolása 
6. melléklet: A biológiai aktivitásérték számítási eredménye” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a főépítész útján 

 
(A 170/2019. (III. 28.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma:  171/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 532/2018 (VIII. 30.) számú képviselő-testületi határozatot 
hatályon kívül helyezi.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a főépítész útján 

 
Határozat száma:  172/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvani Tankerületi Központ fenntartásában 
működő Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium tevékenységének átszervezéséről szóló 
TK/094/400-1/2019. számú javaslatot és támogatja az évfolyamok számának módosítását az intézmény 
alapdokumentumában.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. március 28. (a véleményezés megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  173/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvani Tankerületi Központ fenntartásában 
működő Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola tevékenységének 
átszervezéséről szóló TK/094/401-1/2019. számú javaslatot és támogatja az emelt szintű oktatás felvételét az 
intézmény alapdokumentumában.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. március 28. (a véleményezés megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  174/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvani Tankerületi Központ fenntartásában 
működő Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola tevékenységének 
átszervezéséről szóló TK/094/402-1/2019. számú javaslatot és támogatja a sajátos nevelési igény ellátásához 
kapcsolódó fogyatékosságtípus felvételét az intézmény alapdokumentumában.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. március 28. (a véleményezés megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  175/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvani Tankerületi Központ fenntartásában 
működő Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola tevékenységének átszervezéséről szóló TK/094/403-1/2019. 
számú javaslatot és támogatja a sajátos nevelési igény ellátásához kapcsolódó fogyatékosságtípus felvételét az 
intézmény alapdokumentumában.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. március 28. (a véleményezés megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  176/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvani Tankerületi Központ fenntartásában 
működő Hatvani Szent István Általános Iskola tevékenységének átszervezéséről szóló TK/094/410-1/2019. számú 
javaslatot és támogatja a sajátos nevelési igény ellátásához kapcsolódó fogyatékosságtípus felvételét az 
intézmény alapdokumentumába.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. március 28. (a véleményezés megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 



 
Határozat száma:  177/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvani Tankerületi Központ fenntartásában 
működő Hatvani Szent István Általános Iskola tevékenységének átszervezéséről szóló TK/094/411-1/2019. számú 
javaslatot és támogatja a feladatok sportiskolai feladattal történő bővítését az intézmény alapdokumentumában.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. március 28. (a véleményezés megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  178/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvani Tankerületi Központ fenntartásában 
működő Hatvani Szent István Általános Iskola tevékenységének átszervezéséről szóló TK/094/412-1/2019. számú 
javaslatot és támogatja a Hatvani Szent István Általános Iskola hivatalos nevének Hatvani Szent István 
Sportiskolai Általános Iskola névre történő változtatását az intézmény alapdokumentumában.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. március 28. (a véleményezés megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  179/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvani Tankerületi Központ fenntartásában 
működő Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola tevékenységének átszervezéséről szóló 
TK/094/413-1/2019. számú javaslatot és támogatja az Iskola székhelyén történő új tanszakok indítását.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. március 28. (a véleményezés megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  180/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szent István Általános Iskola (székhelye: 3000 
Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.) Bosch-osztályainak heti úszásoktatásra történő szállításához a legkedvezőbb árajánlatot 
adó Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (továbbiakban: KMKK Zrt.) ajánlatát elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2019. január 1-jétől 2019. június 30-ig tartó időtartamra a 
fuvarozási szerződést a KMKK Zrt.-vel megkösse. 
Az úszásoktatáshoz szükséges utazási költségek anyagi fedezete - 750.000.- Ft + ÁFA összegben - Hatvan Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 4. számú mellékletében 
szereplő az „Egyéb szakfeladatok” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján, Intézményvezető 

 
Határozat száma:  181/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődés Ház (3000 Hatvan, Kossuth tér 
24.) vezetőjének kérésére engedélyezi 1 fő 8 órás közművelődési szakalkalmazott 2019. április 1. napjától, 
határozatlan időre történő foglalkoztatását, és egyben az intézmény létszámkeretét összesen 11 főben határozza 
meg. 
Az 1 fő közművelődési szakember alkalmazásához szükséges pénzügyi forrás az intézmény 2019. évi 
költségvetésében rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. március 31. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  182/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Heves Megyei Diák- és 
Szabadidősport Egyesülettel (székhely: 3300 Eger, Dobó tér 6/a.) a Hatvan és Körzete Alapfokú Diáksport 
Bizottság támogatása céljából, mely alapján a 2019. évre vonatkozóan 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint 
támogatást nyújt az egyesület részére. A megállapodás határozott időre, 2019. április 15. napjától 2019. december 
31. napjáig kerül megkötésre. 
A 2019. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletben az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 
 



H a t á r i d ő  : 2019. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  183/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Heves Megyei Diák- és 
Szabadidősport Egyesülettel (székhely: 3300 Eger, Dobó tér 6/a.) a Hatvan és Körzete Középfokú Diáksport 
Bizottság támogatása céljából, mely alapján a 2019. évre vonatkozóan 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint 
támogatást nyújt az egyesület részére. A megállapodás határozott időre, 2019. április 15. napjától 2019. december 
31. napjáig kerül megkötésre. 
A 2019. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletben az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  184/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Hatvani 5. Sz. Általános 
Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 13.), mely alapján a 2019. évre vonatkozóan 165.300.- Ft, azaz 
Egyszázhatvanötezer-háromszáz forint támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás 
határozott időre, 2019. április 15-étől 2019. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2019. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletben „az alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  185/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Hatvani Kodály Zoltán 
Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.), mely 
alapján a 2019. évre vonatkozóan 222.300,- Ft, azaz Kettőszázhuszonkettőezer-háromszáz forint támogatást nyújt 
az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2019. április 15-étől 2019. december 31-ig 
kerül megkötésre. 
A 2019. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletben „az alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  186/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Hatvani Kossuth Lajos 
Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.), mely alapján a 2019. évre vonatkozóan 240.540.- Ft, 
azaz Kettőszáznegyvenezer-ötszáznegyven forint támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A 
megállapodás határozott időre, 2019. április 15-étől 2019. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2019. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletben „az alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  187/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Hatvani Szent István 
Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.), mely alapján a 2019. évre vonatkozóan 
266.760.- Ft, azaz Kettőszázhatvanhatezer-hétszázhatvan forint támogatást nyújt az iskolai diáksport 
működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2019. április 15-étől 2019. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2019. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletben „az alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 



 
H a t á r i d ő  : 2019. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  188/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Hatvani Bajza József 
Gimnázium és Szakgimnáziummal (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.), mely alapján a 2019. évre 
vonatkozóan 290.130.- Ft, azaz Kettőszáz-kilencvenezer-egyszázharminc forint támogatást nyújt az iskolai 
diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2019. április 15-étől 2019. december 31-ig kerül 
megkötésre. 
A 2019. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletben „az alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  189/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Futball Club Hatvan 
Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Népkert utca 2.), mely alapján a 2019. évre vonatkozóan összesen 
40.584.000.- Ft, azaz Negyvenmillió-ötszáznyolcvannégyezer forint támogatást nyújt az egyesület részére. A 
megállapodás határozott időre, 2019. április 1. napjától kezdődő és 2019. december 31. napjáig tartó időszakra 
kerül megkötésre.  
A 2019. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  190/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Hatvani Góliát Diáksport 
Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Szabadság út 13.), mely alapján a 2019. évre vonatkozóan 600 000.- Ft, 
azaz Hatszázezer forint támogatást nyújt az egyesület részére. A megállapodás határozott időre, 2019. április 1. 
napjától kezdődő és 2019. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2019. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  191/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Hatvani Kézilabda és 
Szabadidősport Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) Atlétika Szakosztályának támogatása 
céljából, mely alapján a 2019. évre vonatkozóan 600.000.- Ft, azaz Hatszázezer forint támogatást nyújt az 
egyesület részére. A megállapodás határozott időre, 2019. április 1. napjától kezdődő és 2019. december 31. 
napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2019. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  192/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Hatvani Úszó, Vízilabda 
és Szabadidő Klub Sportegyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Bocskai út 22.), mely alapján a 2019. évre 
vonatkozóan 2.500.000.- Ft, azaz Kettőmillió-ötszázezer forint támogatást nyújt az egyesület részére. A 
megállapodás határozott időre, 2019. április 1. napjától kezdődő és 2019. december 31. napjáig tartó időszakra 
kerül megkötésre. 



A 2019. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  193/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Lokomotív Sport 
Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Boldogi út MÁV Sporttelep), mely alapján a 2019. évre vonatkozóan 
900.000.- Ft, azaz Kilencszázezer forint támogatást nyújt az egyesület részére. A megállapodás határozott időre, 
2019. április 1. napjától kezdődő és 2019. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2019. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  194/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Hatvani Kézilabda és 
Szabadidő Sportegyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Tanács út 9.), mely alapján a 2019. évre vonatkozóan 
12.000.000.- Ft, azaz Tizenkettőmillió forint támogatást nyújt az egyesület részére. A megállapodás határozott 
időre, 2019. április 1. napjától kezdődő és 2019. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2019. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  195/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Triton Triatlon Club 
Hatvan SE (székhelye: 3000 Hatvan, Dolgozók útja 13.) egyesülettel, mely alapján a 2019. évre vonatkozóan 
450.000.- Ft, azaz Négyszázötvenezer forint támogatást nyújt az egyesület részére. A megállapodás határozott 
időre, 2019. április 1. napjától kezdődő és 2019. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2019. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  196/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Triton Triatlon Club 
Hatvan SE (székhelye: 3000 Hatvan, Dolgozók útja 13.) egyesülettel a Kosárlabda Szakosztály támogatása 
céljából, mely alapján a 2019. évre vonatkozóan 250.000.- Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint támogatást nyújt az 
egyesület részére. A megállapodás határozott időre, 2019. április 1. napjától kezdődő és 2019. december 31. 
napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2019. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  197/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan a Tanügynek Közhasznú Alapítvány (székhelye: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 1.) részére bruttó 76.200,- Ft azaz Hetvenhatezer-kettőszáz forint támogatást nyújt az 
alapítvány és a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola által, az iskola fennállásának 125. évfordulója alkalmából 
megrendezendő ünnepi gálaest költségeinek fedezetére. A támogatási összeg Hatvan Város Önkormányzata 



2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletben a „Polgármesteri keret” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 30. (a támogatási szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  198/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kutyaszív Állatmentő Alapítvány (székhelye: 3000 Hatvan, 
Bercsényi út 28.) részére bruttó 60.000,- Ft azaz Hatvanezer forint támogatást nyújt az a IV. alkalommal 
megrendezendő Hatvani DaDo Dog Dancing Bajnokság költségeinek fedezetére. A támogatási összeg Hatvan 
Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletben a 
„Polgármesteri keret” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 30. (a támogatási szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  199/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Önszerveződő, öntevékeny közösséget támogató kerethez a 
Nemzetiségi keret 100.000 Ft-os keretösszegét átcsoportosítja, mellyel az Önszerveződő, öntevékeny közösséget 
támogató keret 4.100.000 Ft-ra módosul.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 15.(értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  200/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keretre 
benyújtott pályázatok alapján a határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a 
felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. 
évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletben az „alapítványoknak, szervezeteknek 
átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. április 15.(értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Önszervez ődő, öntevékeny közösségeket támogató keret 

 

  

Pályázó szervezet  neve Pályázat címe 
Kért 

támogatás 
összege 

Javasolt 
támogatás 
összege 

1. Gáspár András Bajtársi Egyesület Gáspár András e mlékév I. rész 200 000 Ft 100 000 Ft 

2. Magyar Vasúti Járm űvek 
Megmentéséért Egyesület 

Hatvan Népkertben kiállított, 
411,264 pályaszámú Truman 
gőzmozdony küls ő felújítása, 

állagmegóvása, hiányzó 
alkatrészeinek pótlása 

200 000 Ft 100 000 Ft 

3. 

Hatvani Tankerületi Központ - 
Hatvani Bajza József Gimnázium és 

Szakgimnáziuma, "Poligottok" 
csoportja 

Talent 200 000 Ft 50 000 Ft 

4. 

Hatvani Tankerületi Központ - 
Hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakgimnáziuma, "Bajzás Géniusz" 

csoportja 

Kísérletbazár 200 000 Ft 100 000 Ft 



5. 

Hatvani Tankerületi Központ - 
Hatvani Bajza József Gimnázium és 

Szakgimnáziuma, "Matekosokk" 
csoportja 

p - TT kupa 200 000 Ft 50 000 Ft 

6. 

Hatvani Tankerületi Központ - 
Hatvani Bajza József Gimnázium és 

Szakgimnáziuma, 
"Természetismereti és 

környezetvédelmi " csoportja 

Geoszféra 200 000 Ft 50 000 Ft 

7. 

Hatvani Tankerületi Központ - 
Hatvani Bajza József Gimnázium és 

Szakgimnáziuma, 
"Diákönkormányzat " csoportja 

Diáknap 200 000 Ft 50 000 Ft 

8. 

Hatvani Tankerületi Központ - 
Hatvani Bajza József Gimnázium és 

Szakgimnáziuma, "Egészséges 
életmód a Bajzában" csoportja 

Egészségedre 200 000 Ft 50 000 Ft 

9. Ady Endre Könyvtár - Vitézi Rend A Vitézi Rend tevékenységének 
támogatása 162 000 Ft 100 000 Ft 

10. Ady Endre Könyvtár - Kopa Lajosné 
díszítőművészeti szakkör 

A Kopa Lajosné díszít őművészeti 
szakkör tevékenységének 

támogatása 
164 000 Ft 100 000 Ft 

11. Hatvany Lajos Múzeum Baráti 
Körének Egyesülete 

Szakmai programok 
megvalósítása az egyesületben 100 000 Ft 100 000 Ft 

12. Grassalkovich Énekegyüttes 
Kulturális Egyesület 

Vidéki fellépések támogatása, 
(útiköltség). Zenei felkészít ő 

tábor megszervezése, 
vendéglátás. M űködési kiadások 

200 000 Ft 100 000 Ft 

13. Hatvani Állami Zeneiskoláért 
Alapítvány Zenehíd 60 200 000 Ft 100 000 Ft 

14. Kutyaszív Állatment ő Alapítvány 

Infrastruktúra fejlesztés a 
Kutyaszív Állatment ő 

Alapítványnál - Gyengélked ő 
küls ő vakolása 

200 000 Ft 100 000 Ft 

15. Maasluis-Hatvan Testvérvárosi 
Egyesület 

Maasluis-Hatvan Testvérvárosi 
Egyesület 2019. I. félévi program 
- ART Camp V. Testvérvárosok 

Művésztelepe 

200 000 Ft 120 000 Ft 

16. Ratkó József Közm űvelődési 
Egyesület 

Irodalmi ismeretterjesztés az Ady 
Endre Könyvtárban 200 000 Ft 100 000 Ft 

17. Karrier Nemzetközi Oktatási és 
Művészeti Alapítvány 

Tótpál Szilvia vezette énekkurzus 
záró koncertje 200 000 Ft 100 000 Ft 

18. VOKE_Szimfónikus Zenekar Opera, operett koncertek 
előkészítése és szervezése 200 000 Ft 100 000 Ft 



19. VOKE_Hatvani Civil M űhely Tavaszi Közösségi Programok 200 000 Ft 50 000 Ft 

20.  VOKE Hatvani Vasutas 
Szakszervezet Nyugdíjas Klubja 

Tavaszi Rendezvénysorozat 
2019, kiemelten a Regionális 

Szakmai Találkozó 
200 000 Ft 150 000 Ft 

21. VOKE_Liszt Ferenc Vasutas 
Nyugdíjas Klub 

Tavaszi Rendezvénysorozat, 
Liszt Ferenc Nyugdíjas Klub 200 000 Ft 200 000 Ft 

22. VOKE_Hatvani Vasútbarát Klub Hatvan és a vasút 
programsorozat 2019/1 200 000 Ft 50 000 Ft 

23. VOKE_Kézügyes kreatív kör Játszóházak a Kézügyes kreatív 
kör vezetésével 200 000 Ft 50 000 Ft 

24. VOKE_Fotógrafikus M űhely Dali Hatvani események 
fotógrafikákon 200 000 Ft 50 000 Ft 

25. VOKE_Drámajáték M űhely Drámajátékok, 
gyermekfoglalkozások a Daliban 200 000 Ft 50 000 Ft 

26. VOKE_Irodalmi M űhely Hatvani történetek irodalmi 
leírásban 200 000 Ft 50 000 Ft 

27. Alapítvány a hatvani I. István 
Általános Iskola támogatására 

"Neves pedagógusok emlékének 
megőrzése" 200 000 Ft 50 000 Ft 

28. Újhatvani Római Katolikus Általános 
Iskola - SZIRKÉK énekegyüttes Adventben is együtt Istennel 200 000 Ft 130 000 Ft 

29. Hatvan a Tanügynek Közhasznú 
Alapítvány 

125 éves a Kossuth Lajos 
Általános Iskola 200 000 Ft 90 000 Ft 

30. Új-hatvani Szent István Alapítvány Ép test - Ép lélek 130 000 Ft 120 000 Ft 

31. Észak-magyarországi M űvészet, 
Kultúra és Összefogás Egyesület 

Festőművészeti kiállítás 
szervezése 150 000 Ft 50 000 Ft 

32. Grassalkovich M űvelődési Ház - 
Anonymus 60 Zenekar 

Saját, korszer ű zenekari kellékek 
beszerzése 200 000 Ft 50 000 Ft 

33. Grassalkovich M űvelődési Ház - 
Barna Hang Zenekar Technikai eszközök beszerzése 196 800 Ft 50 000 Ft 

34. Grassalkovich M űvelődési Ház - C 
Zrt. Eszközbeszerzés 200 000 Ft 50 000 Ft 

35. Grassalkovich M űvelődési Ház - 
Hatvani Akrobatikus Rock and Roll 

Fellépőruha varratás, utiköltség, 
autóbusz bérlés 200 000 Ft 100 000 Ft 

36. Grassalkovich M űvelődési Ház - 
Hatvani Fiúk zenekar Technikai eszközök beszerzése 200 000 Ft 50 000 Ft 

37. Grassalkovich M űvelődési Ház - 
HCHC zenekar Turné támogatása 100 000 Ft 50 000 Ft 



38. Grassalkovich M űvelődési Ház - 
Hunters Baseball Klub fogyóeszközök beszerzése 200 000 Ft 50 000 Ft 

39. Grassalkovich M űvelődési Ház - 
Idegen Világ zenekar Technikai eszközök beszerzése 200 000 Ft 50 000 Ft 

40. Grassalkovich M űvelődési Ház - 
Játszóházvezet ők Alkotóközössége 

Játszóházak tartásához 
szükséges kellékek  beszerzése 172 000 Ft 130 000 Ft 

41. Grassalkovich M űvelődési Ház - 
Mesekuckó Klub 

Könyvkiadás: Nyitott szemmel - 
Meleg szívvel 200 000 Ft 100 000 Ft 

42. Grassalkovich M űvelődési Ház - 
Mesevilág Kör 

Foglalkozások tartásához 
szükséges kellékek beszerzése 100 000 Ft 80 000 Ft 

43. 
Grassalkovich M űvelődési Ház - 
Hatvani "Naplemente" Nyugdíjas 

Klub 

A Naplemente Nyugdíjas Klub 1. 
félévi programjainak támogatása 200 000 Ft 200 000 Ft 

44. Grassalkovich M űvelődési Ház - 
Németi Gábor Honismereti Kör 

A Németi Gábor Honismereti Kör 
szakmai kirándulásának 

támogatása 
170 000 Ft 100 000 Ft 

45. Grassalkovich M űvelődési Ház - 
Nóta Klub 

A Nóta Klub tavaszi és nyári 
rendezvényeinek támogatása 200 000 Ft 80 000 Ft 

46. Grassalkovich M űvelődési Ház - 
Rockin Rockcats 

Weblapkészítés és promóciós 
anyagok készítése 200 000 Ft 50 000 Ft 

47. Grassalkovich M űvelődési Ház - 
Saffron zenekar 

Alapvet ő zenekari technika 
fejlesztése 200 000 Ft 50 000 Ft 

48. Grassalkovich M űvelődési Ház - 
Shadows Cats 

A Shadows Cats zenekar 
technikai eszközeinek fejlesztése  60 500 Ft 50 000 Ft 

49. Grassalkovich M űvelődési Ház - 
Treff zenekar 

Stúdiómunkálatok és utazási 
költségek támogatása 100 000 Ft 50 000 Ft 

50. Grassalkovich M űvelődési Ház - 
Schizoid zenekar 

Korszer ű hang- és fénytechnikai 
eszközök 200 000 Ft 50 000 Ft 

51. Grassalkovich M űvelődési Ház - ZEN 
Jóga Klub Felszerelés b ővítése 172 000 Ft 50 000 Ft 

  
félévi keretösszeg: 4 100 000 Ft 9 377 300 Ft  4 100 000 Ft 

 
Határozat száma:  201/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Sportfeladatokat, célokat támogató keretre benyújtott pályázatok 
alapján a határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat, 
civil szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről 
szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletben az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” 
költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 15.(értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 
 
 
 
 



Sportfeladatokat, célokat támogató keret 
 

  
Pályázó szervezet  neve Pályázat címe 

Kért 
támogatás 
összege 

Javasolt 
támogatás 
összege 

1. ITF Harcművészetekért 
Alapítvány 

Tavaszi, kora nyári versenyek 
(külföldi, hazai) nevezési, utazási 

és szállás költségei 
200 000 Ft 200 000 Ft 

2. 

Hatvani Tankerületi Központ - 
Hatvani Bajza József Gimnázium 

és Szakgimnáziuma, "Nép és 
Honismereti" csoportja 

Hatvani Bajvívó Oskola 200 000 Ft 80 000 Ft 

3. Mustang Trail Team SE A Mustang Treal Team SE 
működésének támogatása 200 000 Ft 100 000 Ft 

4. Hatvani Sakk Kör Hatvani Sakk Kör m űködésének 
támogatása 200 000 Ft 120 000 Ft 

5. DanceNet Sportegyesület XI. Hatvan Kupa Táncverseny 200 000 Ft 100 000 Ft 

6. Hatvani Thaibox Sportegyesület  
A Hatvani Thaibox Sportegyesület 

2019. évi működési költség 
támogatási kérelme 

200 000 Ft 200000 

7. Hatvani Tenisz Club 
Sportegyesület 

Támogatás a Hatvani Tenisz Club 
SE tagjainak az országos és 

megyei teniszversenyeken való 
részvételhez 

200 000 Ft 100 000 Ft 

8. Pulzus Sport Egyesület 
Támogatás kérése a tavaszi 

nemzetközi és magyar 
versenyekhez 

200 000 Ft 100 000 Ft 

9. 

Hatvani Tankerületi Központ - 
Hatvani Szent István Általános 

Iskola "Gyere hokizni!" 
csoportja 

"A hatvani jégkorongozás 
fejlődéséért" 200 000 Ft 100 000 Ft 

10. Alapítvány az Újhatvani Rákóczi 
úti Általános Iskoláért Barangolás a Tisza-tavon 200 000 Ft 100 000 Ft 

11. 
Újhatvani Római Katolikus 

Általános Iskola _ BSI 
Futónagykövet-Hatvan 

Mozdulj Hatvan! 200 000 Ft 150 000 Ft 

12. Gigászok Sportegyesület Halmaz állapot változás, Gigászok 
jégen-vízben-szárazon 200 000 Ft 200 000 Ft 

13. TKD Spirit Sportegyesület 

TKD SPIRIT HATVANÉRT, A TKD 
Spirit Egyesület 

Sporttehetségeinek támogatása, 
ITF Taekwon-do Világbajnokság 

200 000 Ft 100 000 Ft 



14. Újszerű Technikai Sportok 
Egyesülete 

XXVII. Nemzetközi XX. 
Roncsderby Európa-bajnokság 

Hatvan 
200 000 Ft 200 000 Ft 

15. 

Hatvani Tankerületi Központ - 
Hatvani Kodály Zoltán 

íértékközvetít ő és 
Képesséfejleszt ő Általános 

Iskola diáksportköre 

Röplabda sportág - 
eszközbeszerzés 190 000 Ft 100 000 Ft 

  félévi keretösszeg: 1 950 000 Ft 2 990 000 Ft  1 950 000 Ft 

 
Határozat száma:  202/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Ifjúsági keretre benyújtott pályázatok alapján a határozat mellékletét 
képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és 
csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletben az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 15.(értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

Ifjúsági keret 
 

  
Pályázó szervezet  neve Pályázat címe 

Kért 
támogatás 
összege 

Javasolt 
támogatás 
összege 

1. Hatvan Jókai úti Óvodáért Alapítvány  
A Varázskapu Óvoda 

felszereltségének fejlesztése 
bútorokkal 

200 000 Ft 120 000 Ft 

2. Brunszvik Kisded Alapítvány Titokzatos varázs labi rintus 200 000 Ft 120 000 Ft 

3. 
Hatvani Tankerületi Központ - 

Hatvani Szent István Általános Iskola 
Diákönkormányzata 

Környezetvédelmi és 
egészségtudatos programok 

megvalósítása a Hatvani 
Szent István Általános 

Iskolában 

200 000 Ft 100 000 Ft 

4. Újhatvani Római Katolikus Általános 
Iskola Diákönkormányzata Állati jó tábor 200 000 Ft 105 000 Ft 

5. Hatvani Óvodásokért Alapítvány 

 Az Óvodás gyermekek 
képességfejlesztése az "Így 

tedd rá módszer" 
segítségével 

200 000 Ft 120 000 Ft 

6. Hatvani Vörösmarty téri Óvodásokért 
Alapítvány "Kalózok tengerén" 200 000 Ft 120 000 Ft 

7. Hatvani Óvodás Gyermekmosoly 
Közhasznú Alapítvány "Játszani, Mókázni jaj de jó!" 160 000 Ft 120 000 Ft 



8. Hatvan Mészáros Lázár úti Óvodáért 
Alapítvány 

"Iglice" néphagyomány őrző 
gyermek klub programjai a 
népi értékek fenntartásáért 

200 000 Ft 120 000 Ft 

  
félévi keretösszeg: 925 000 Ft 1 560 000 Ft  925 000 Ft 

 
Határozat száma:  203/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Egyházi keretre benyújtott pályázatok alapján a határozat 
mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt egyházközségeket és csoportokat. A 
pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati 
rendeletben az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 15.(értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Egyházi keret 

 

  
Pályázó szervezet  neve Pályázat címe 

Kért 
támogatás 
összege 

Javasolt 
támogatás 
összege 

1. Hatvan Belvárosi Római 
Katolikus Egyházközség 

A város lakosait érint ő program 
megszervezése 200 000 Ft 100 000 Ft 

2. 
Hatvan Belvárosi Római 
Katolikus Egyházközség 

Szent Adalbert Kórus 

Szent Adalbert Kórus m űködéséhez 
szükséges eszközbeszerzés: 

másolópípír, tintapatron, mappák és 
irodaszerek. Csömöri egyházi 
kórustalálkozó utazási költség 

támogatása. (Id őpont 2019. április 
28.), Zenei tábor szervezési 

költsége. (2019. augusztus 9-15) 

200 000 Ft 50 000 Ft 

3. 
Hatvani Baptista Gyülekezet 

(Magyar Baptista Egyház 
tagja) 

Utánfutó vásárlása a Hatvani 
Baptista Gyülekezet részére. Városi 

vallási,kulturális, családi és 
szociális programok rendszeres 

működtetéséhez 

200 000 Ft 50 000 Ft 

4. Újvárosi Római Katolikus 
Plébánia  

Noé bárkája (Nyári hittan tábor az 
URKAI alsósainak) 200 000 Ft 150 000 Ft 

  félévi keretösszeg: 350 000 Ft 800 000 Ft 350 000 F t 

 
Határozat száma:  204/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok alapján a 
határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat és civil 
szervezeteket.  
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre 
áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. április 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
 
 



Szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok  
(A rendelkezésre álló keret 2019. I. félévben 500.000,- Ft) 

 

Pályázó szervezet A pályázat címe Igényelt összeg 
Javasolt 

(megszavazott) 
összeg 

Hatvani Tűzkerék Alapítvány A Lelki Elsősegély Telefonszolgálat 
humán erőforrás támogatása 

200.000,- Ft 50.000,- Ft 

Hatvani Óvodás Gyermekmosoly 
Közhasznú Alapítvány 

„Kirándulni jó” Családi bakancsos 
túra a Mátrában. 

200.000,- Ft 50.000,- Ft 

Hatvan Város és Környéke 
Mozgáskorlátozottainak Egyesülete  

Mozgáskorlátozottak Egyesülete 
tagjai részére „tavaszköszöntő” 
rendezvényen való részvétel 

200.000,- Ft 100.000,- Ft 

Észak-Magyarországi Sclerosis 
Multiplex Egyesület  

SM világnapi rendezvény szervezése 200.000,- Ft 100.000,- Ft 

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói 
Kamara Heves Megye Területi 
Szervezete 

Egészségügyi szakdolgozói 
rendezvények támogatása 

200.000,- Ft 100.000,- Ft 

Magyar Rákellenes Liga Hatvani 
Alapszervezete és Segítő Szolgálata  

„Magyar Rákellenes Liga 2019. év I. 
félévi kiemelt programjai 
Hatvanban” 

200.000,- Ft 100.000,- Ft 

 
Határozat száma:  205/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
Határozat száma:  206/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) 
bekezdés szerinti, 2019. évre vonatkozó közbeszerzési tervet a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. március 31. (a Közbeszerzési Adatbázisba történő feltöltésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi Közbeszerzési Terve  

 

Ssz. A közbeszerzési eljárás 
tárgya 

A 
közbeszerzésre 

irányadó 
eljárásrend 

A tervezett 
eljárás fajtája 

A beszerzés 
becsült értéke 

(nettó) 

A 
közbeszerzés 

tervezett 
mennyisége 

Az eljárás 
megindításának 

tervezett 
dátuma 

A szerződés 
teljesítésének 

várható 
dátuma 

1. 

Rákóczi út és Horváth 
Mihály út egyes szakaszait 
érintő környezetrendezési 

feladatok elvégzése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 115. § 
szerinti eljárás 

257.794.966.-Ft 1 db 
2019. január 30-

ig 
2019. július 

31-ig 

2. Orvosi rendelők felújítása 
Nemzeti 

eljárásrend 
Kbt. 115. § 

szerinti eljárás 
33.625.115.-Ft 1 db 

2019. február 
15-ig 

----- 
(eredmény-
telen eljárás) 

3. 
Orvosi rendelők felújítása 

– új eljárás 
Nemzeti 

eljárásrend 
Kbt. 115. § 

szerinti eljárás 
43.125.700.-Ft 1 db 

2019. április 15-
ig 

2019. 
szeptember 30-

ig 



4. 
Könyvtár épületéhez 

kapcsolódó kivitelezési 
munkák megrendelése 

Uniós 
eljárásrend 

Nyílt eljárás 427.390.338.-Ft 1 db 
2019. március 

31-ig 
2020. június 

30-ig 

5. 
Piac épületéhez 

kapcsolódó kivitelezési 
munkák megrendelése 

Uniós 
eljárásrend 

Nyílt eljárás 607.652.472.-Ft 1 db 
2019. március 

31-ig 
2020. június 

30-ig 

6. 
VOKE Liszt Ferenc 

Művelődési Ház felújítása 
Nemzeti 

eljárásrend 
Kbt. 115. § 

szerinti eljárás 
93.367.173.-Ft 1 db 

2019. április 30-
ig 

2019. 
december 31-

ig 

7. 

Hatvan városban 
szükséges zöldterület-
rendezési feladatok 

megrendelése 

Uniós 
eljárásrend 

Nyílt eljárás 210.000.000.-Ft 1 db 
2019. április 15-

ig 
2020. június 

30-ig 

8. 
Tisztítószerek, irodaszer-

papíráru és utántöltő 
anyagok beszerzése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 113. § 
szerinti eljárás 

14.148.980.-Ft 1 db 
2019. június 30-

ig 

2020. 
augusztus 31-

ig 

9. 

Zöld város projekttel 
kapcsolatos, zöldfelület 

kialakítása tárgyú 
kivitelezési munkák 

megrendelése 

Uniós 
eljárásrend 

Nyílt eljárás 742.316.455.-Ft 1 db 
2019. június 30-

ig 
2020. június 

30-ig 

10. Gáz energia beszerzése 
Nemzeti 

eljárásrend 
Kbt. 113. § 

szerinti eljárás 
3.383.957.-Ft 1 db 

2019. július 31-
ig 

2020. 
szeptember 30-

ig 

11. 

Multifunkciós 
irodatechnikai 

berendezések bérléséhez 
és üzemeltetéséhez 

kapcsolódó szolgáltatások 
megrendelése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 113. § 
szerinti eljárás 

16.901.784.-Ft 1 db 
2019. augusztus 

31-ig 
2022. október 

31-ig 

12. Villamos energia 
beszerzése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 113. § 
szerinti eljárás 

30.375.167.-Ft 1 db 
2019. október 

15-ig 

2020. 
december 31-

ig 

13. 
Zöld város projekttel 

kapcsolatban eszközök 
beszerzése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 113. § 
szerinti eljárás 

60.203.413.-Ft 1 db 
2019. október 

31-ig 
2020. június 

30-ig 

 
Határozat száma:  207/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja Hatvan 
Város Önkormányzatának a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, illetve a kapcsolódó végrehajtási 
rendeletek szabályaival összhangban álló, 2019. április 1. napjától hatályos Közbeszerzési szabályzatát.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 1. (a szabályzat hatályba léptetésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 207/2019. (III. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 



Határozat száma:  208/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvan városban szükséges zöldterület-rendezési 
feladatok megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít uniós eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke maximum nettó 210.000.000.- Ft. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás a Hatvani Szolgáltató Intézmény éves költségvetéseibe 
betervezésre kerül. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvan városban szükséges zöldterület-rendezési 
feladatok megrendelése” elnevezésű, maximum nettó 210.000.000.- Ft becsült értékű, uniós eljárásrend szerinti, 
nyílt eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A 
bíráló bizottság a 227/2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat 
alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Johancsik Mónika, költségvetési és pénzügyi osztályvezető – a Bizottság elnöke; 
2.) Gulyás Katalin, városi főkertész; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 
4.) dr. Varga Endre, felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. április 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  209/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 683/2018. (X. 25.) számú határozata 
alapján indult, „Orvosi rendelők felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési 
eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 75. § (2) bekezdés b) pont alapján eredménytelennek 
nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés 
megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. március 31.  (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás elkészítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  210/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Orvosi rendelők felújítása” elnevezésű közbeszerzési 
eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 43.125.700.- Ft. 
A szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez pályázati forrásból bruttó 27.544.510.- Ft, önerő formájában pedig 
bruttó 6.080.605.- Ft összeg áll rendelkezésre. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Orvosi rendelők felújítása” elnevezésű, nettó 
43.125.700.- Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 227/2018. (III. 29.) 
számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Johancsik Mónika, költségvetési és pénzügyi osztályvezető – a Bizottság elnöke; 
2.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző; 
3.) Papp Csaba; beruházási és műszaki ügyintéző; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 
5.) Pischné Tóth Andrea Magdolna, felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 10. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  211/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása” elnevezésű, 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CLXIII. törvény 53. § (6) bekezdése alapján „feltételes” jellegű közbeszerzési 
eljárást közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 126.597.118.- Ft. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás a támogatásra irányuló igény elfogadása, illetve a 
kapcsolódó Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása” 
elnevezésű, nettó 126.597.118.- Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás 



keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló 
bizottság a 227/2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján 
köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Johancsik Mónika, költségvetési és pénzügyi osztályvezető – a Bizottság elnöke; 
2.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző; 
3.) Papp Csaba; beruházási és műszaki ügyintéző; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 
5.) dr. Varga Endre, felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 30. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  212/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Multifunkcionális közösségi terek kialakítása Hatvanban” 
tárgyú pályázattal kapcsolatban a műszaki ellenőri tevékenységgel a PORGIR Mérnöki Tanácsadó Kft.-t 
(székhely: 2890 Tata, Bláthy Ottó u. 21. II/9.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bruttó 1.358.900.- Ft megbízási díjért. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás a támogatásra irányuló igény elfogadása, illetve a 
kapcsolódó Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. április 30. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  213/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Görpark Program felhívására pályázatot nyújt be 
a Népkertben található gördeszka pálya felújítására, átalakítására, elemeinek kibővítésére. A beruházás értéke 
előre láthatólag bruttó 20.000.000,- Ft, az elnyerni kívánt pályázati támogatás összege bruttó 10.000.000,- Ft, a 
támogatás intenzitása 50 %. A saját erő pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi 
költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Népkert 
fejlesztés” költséghelyen rendelkezésre áll. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
pályázathoz szükséges dokumentumok aláírására és nyilatkozatok megtételére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 5. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  214/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Görpark Program pályázati felhívására 
benyújtandó pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 
226/2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat 
alapján köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

1.) Tarsoly Imre, képviselő, 
2.) Tóth Ivett, pályázati osztályvezető, 
3.) Bagyinszki Gyula, Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető, 
4.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. április 1. (munkacsoport megalakulására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  215/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja a ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő 
Kft. (székhelye: 1119 Budapest, Thán Károly utca 3-5.)  részére építési anyagok tárolásához 2019. március 25-től 
2019. július 31-ig a Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonában álló hatvani 5331/21 hrsz.-ú (volt cukorgyár 
területén 1600 m2 területen) és a hatvani 1930 hrsz.-ú (újhatvani kis piac területe) ingatlanokon, azzal a kikötéssel, 
hogy a gazdasági társaság köteles a tárolás során a szakmai, munka- és balesetvédelmi szabályokat 
maradéktalanul betartani, a munkálatok befejezését követően a területeket az eredeti állapotnak megfelelően 
visszaállítani, valamint gondoskodni a tárolt anyagok vagyonvédelméről és a volt cukorgyári területen újonnan 
épült szennyvíz-csatorna és műtárgyai állagvédelméről. 
Hatvan Város Önkormányzata a tárolás során keletkező esetleges károkért felelősséget nem vállal. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.” 
 



H a t á r i d ő  : 2019. április 5. (kérelmező értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  216/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
 „Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, Mitsubishi L200 típusú, NGV-849 
forgalmi rendszámú gépjárművet legalább bruttó 4.600.000,- Ft, azaz Négymillió-hatszázezer forint kikiáltási 
értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, a határozat mellékletét 
képező pályázati felhívásban foglaltak alapján.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. március 29. (pályázat kiírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Pályázati felhívás  

 
A nyílt pályázati eljárásként meghirdetett versenyeztetés meghirdetője: 
Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; tel.: 542-300) 
 
A versenyeztetés eljárási rendje: Pályázati eljárás 
 
A pályázat tárgya: Mitsubishi L200 típusú, NGV-849 forgalmi rendszámú személygépkocsi értékesítése. 
  
Az értékesítésre kínált gépjármű adatai, egyéb jellemzői:  
A gépjármű tulajdonjoga kizárólagosan Hatvan Város Önkormányzatát illeti meg. 
- rendszám: NGV-849 
- gyártmány: Mitsubishi KAOT L200 
- gyártási év: 2015. 
- hajtóanyag: diesel 
- teljesítmény: 100kW 
- saját tömeg: 1937 kg 
- együttes tömeg: 2850 kg 
- henger űrtartalom: 2477 cm3 
- járműkategória: személygépkocsi 
- színe: fehér 
- környezetvédelmi osztályba sorolás: 14 
- km óraállás (2019. február 19-én): 63.600 km 
- márkaszervizben vezetett szervizkönyv, garantált, leellenőrizhető, (számlák rendelkezésre állnak) - -100% gyári fény, 
-új 4évszakos terepgumi 
 
A pályázati ajánlattétel feltételei: 
Minimális vételár: bruttó 4.600.000,- Ft, azaz bruttó Négymillió hatszázezer forint, mely értéket el nem érő vételár 
ajánlat esetén a gépjárművet elidegeníteni nem lehet. 
 
Ajánlati biztosíték: a minimális bruttó vételár 10 %-a, ami 460.000,- Ft, azaz Négyszázhatvanezer forint, mely az 
alábbi számlára fizetendő: 
Hatvan Város Önkormányzata Költségvetési Elszámolási Számla (Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 
10403538-49575051-56561001) 
Az ajánlati biztosíték összege a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetén 
visszafizetésre kerül az elbírálást követő 30 napon belül. 
 
Fizetési feltétel: szerződéskötéskor egy összegben. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait (magánszemély: név, anyja neve, születési hely és idő, személyi 
szám, adóazonosító jele, lakcím; gazdasági társaság: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, cégjegyzésre 
jogosult személy neve) annak megjelölését, hogy a Mitsubishi  gépkocsira vonatkozik a pályázat, a vételi ajánlatot, a 
vételár megfizetésére vonatkozó és más pályázati feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozatot, az ajánlati biztosíték 
befizetéséről szóló igazolást.  
 
A pályázati ajánlatok beérkezésének határideje, helye, módja:  2019. április 18. 16.00 óra 
Helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda Titkárság, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Módja: A pályázati ajánlatokat zárt , címzés nélküli, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban „Mitsubishi”  
jeligével ellátva kell benyújtani. 
 
 



Pályázati ajánlatok bontásának ideje, helye, elbírálása: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság soron 
következő ülésén, a bizottság által; a   
bontás helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatvan – tanácskozó terem. 
Az elbírálás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülésén történik. 
A pályázati ajánlatok elbírálását követően a nyertes pályázó kiértesítésre kerül. Nyertes pályázó az a természetes vagy 
jogi személy, aki a jelen felhívásnak megfelelő tartalmú érvényes pályázatot benyújtók közül a legmagasabb vételárat 
ajánlja meg, 
 
Szerződéskötés: Az adásvételi szerződés megkötését a nyertes pályázóval a döntésről való kiértesítéstől számított 30 
napon belül kezdeményezi Hatvan Város Önkormányzata. 
 
Ajánlati kötöttség: A pályázati ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott pályázati ajánlatok nem 
módosíthatóak, az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik. Az ajánlattevő az ajánlattételi 
határidőtől számított 90 napig kötött az ajánlatához, kivéve, ha a pályázat kiírója egyik ajánlattevővel sem kíván 
szerződést kötni. 
 
Hatvan Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot arra, hogy a beérkezett pályázati ajánlatok elbírálását 
követően a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 
 
Pályázat kiírója javasolja: A későbbi esetleges viták elkerülése céljából a fentieken túl, a pályázó saját felelősségére 
és költségére szerezzen be minden olyan további kiegészítő információt a pályázat tárgyáról, amely a befektetési, 
vásárlási szándék körültekintő megalapozásához szükséges lehet. 
 
További Információk:   
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda 
Telefon: 37/542-361, Fax: 37/542-313, e-mail cím: koltsegvetes@hatvan.hu 
Személyesen: ügyfélfogadási napokon Rékasi Éva osztályvezetőnél. 

 
Határozat száma:  217/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában álló a hatvani 0492/2 hrsz.-ú, a hatvani 0492/3 
hrsz.-ú, a hatvani 0492/4 hrsz.-ú, a hatvani 0485/1 hrsz.-ú, a hatvani 0485/3 hrsz.-ú és a hatvani 0510/8 hrsz.-ú 
ingatlanokat 2019. október 31. napjáig tartó időtartamra a Gödöllői Tangazdaság Zrt. részére használatra átadja 
tavaszi kultúra termesztés technológiai műveleteinek, valamint a termés betakarításának elvégzése érdekében. 
A képviselő-testület a határozat mellékletét képező szerződés szövegét elfogadja és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét az okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 1. (szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 217/2019. (III. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  218/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Szolgáltató Intézmény módosított 
Szervezeti és Működési Szabályzatát.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (jóváhagyásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  219/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, 
Szepes Béla utca 2.) részére a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő 
Nevelést – Oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, 
Ratkó József utca 10.) épületén elvégzett tetőjavítási munkák ellenértékeként bruttó 479.014,- Ft összegű forrást 
biztosít, mivel a Hufer-Bau Kft. (székhely: 1193 Budapest, Könyvkötő u. 22.) helyett a szavatossági javítási 
munkák elvégzéséről gondoskodott. 
A bruttó 479.014,- Ft összeg Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletben az általános tartalékkeret terhére a Hatvani Szolgáltató Intézmény költségvetésébe 
átcsoportosításra kerül. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy járjon el a 
szavatossági igény érvényesítése és a bruttó 479.014,- Ft összegű költség megtérítése érdekében a Hufer-Bau 
Kft.-vel szemben.” 
 



H a t á r i d ő  : 2019. március 31. (átadásra, kereset kiegészítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  220/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Robert Bosch Elektronikai 
Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) részére, az ARGON-GEO Mérnöki Iroda Kft. (székhely: 1143 
Budapest, Hungária krt. 134) által készített „Hatvan, Robert Bosch út – Kölcsey utca csomópontban 
sebességhatár jelző táblák és sárga villogók kihelyezése engedélyezési és kiviteli terv” megnevezésű 
tervdokumentáció alapján a beruházás megvalósításához az önkormányzati tulajdonú hatvani 5434 hrsz.-ú, a 
0331/38 hrsz.-ú és a 0331/46 hrsz.-ú ingatlanokon azzal a kikötéssel, hogy a kivitelezés során a szakmai, munka- 
és balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul be kell tartani. 
 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 
 
A kivitelezési munkákat a jogosult saját költségén végezheti el. A fentiekben engedélyezett munka 
vonatkozásában a tulajdonos semmilyen kötelezettséget nem vállal a jogosult felé. 
 
A kivitelezési munkák megkezdése előtt 21 nappal a közút nem közlekedési célú igénybevételére kérelmet 
szükséges benyújtani, a kérelmező kizárólag érvényes közút nem közlekedési célú igénybevételére vonatkozó 
engedély birtokában kezdheti meg a kivitelezést. 
 
Hatvan Város Önkormányzata a munkavégzés során keletkező esetleges károkért felelősséget nem vállal.  
 
Jelen tulajdonosi hozzájárulás 1 évig érvényes. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a Robert Bosch út – Kölcsey utca 
csomópontban elhelyezésre kerülő kiegészítő forgalomtechnikai elemek tulajdonba vételével és üzemeltetésével 
kapcsolatos eljárási cselekményeket lefolytassa, és a megállapodást megkösse azzal, hogy a megállapodás 
annak aláírását követően utólagos jóváhagyásra a képviselő-testület soron következő ülése elé terjessze.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. április 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  221/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a NIPÜF Hatvan Ipari Park Kft. (székhely: 1024 Budapest, 
Rómer Flóris utca 8.) által a hatvani 5434 hrsz.-ú, a 0331/46 hrsz.-ú és a 0335/18 hrsz.-ú ingatlanokon létesített 
szennyvízcsatorna hálózatot – 438,08 folyóméter hosszú D110 PE P10 nyomócső és 36,79 folyóméter hosszú 
D160 védőcső – önkormányzati tulajdonba veszi és üzemeltetésre a Heves Megyei Vízmű Zrt. (3300 Eger, 
Hadnagy u. 2.) részére átadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vagyon átvételével és üzemeltetéssel 
kapcsolatban szükséges eljárási cselekmények lefolytatására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 10. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  222/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 db 1750 x 500 x 60 mm befoglaló méretű fehér színű, 
szálerősített, vasalt, műkő tábla legyártásával, helyszínen alaptest készítésével, valamint elhelyezésével Hatvan 
város közterületi játszótereire az ARTEUM-TENDER Kft.-t (székhely: 3012 Nagykökényes, Klapka György utca 
17.)  bízza meg bruttó 4.464.000,- Ft összegben (bruttó 248.000,- Ft/db egységáron), mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. A dekorációs, plasztikus, színes fém korongok porlakkszórt (szinterezett) 
felületkezelésű acélból készülnek.  
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati 
rendeletben a 2019. évi felhalmozási kiadások között a „játszótéri táblák elhelyezése (17 db)” költséghelyen, 
valamint a városüzemeltetési feladatok között a „város- és községgazdálkodás” költséghelyen 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:  223/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású intézmények 2019. évi 
intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keretének felosztásáról szóló 141/2019. (II. 21.) számú 
határozatát a mellékelt táblázat szerinti költségfelosztással.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 31. (feladatok végrehajtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

2019. évi intézményfelújítási, tervszer ű és időszerű karbantartási feladatterv 

Tervezett feladatok intézményenként (bruttó E Ft) 

Óvodák   
Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós A. u.  3.)   

6 db gyermekmosdóban elválasztófalak cseréje 600 

tisztasági festés folyosókon, mosdókban 1 000 

1 db csoportszoba laminált padló burkolatának cseréje (Méhecske csoport) 500 

Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor K. u. 13 . )   

Tornaszoba felújítása, kb. 50 m2 linóleum csere szalagparkettára, lábazat javítása, lambéria 
bontása, 3 db radiátor cseréje, festés 1 900 

Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi  B. út 44.)   
1 db gyermekmosdó teljes felújítása új szennyvíznyomvonal kiépítésével együtt  3 000 

Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai u. 9.)   

parkolóhelyek kialakítása 2 000 
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmart y tér 1.)   

udvari járda, tároló épület előtti terület térkövezése 2 000 
Hatvani Mesevilág Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy Zs. út  13.)   

A bejárati kapu felújítása térkő rámpa kialakításával 500 

Hatvani Csicserg ő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.)   

hőszigetelt padlásfeljáró ajtó beépítése 200 

pincelejáró ajtó kialakítása 200 

Általános Iskola   
Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (3000 Ha tvan, Rákóczi út 4.)   

előtető felújítása 700 

Rendelők   
II. számú körzeti gyermekorvosi rendel ő (3000 Hatvan, Horváth M. út 21.)   

homlokzati nyílászárók cseréje  1 588 
I., III. és IV. számú körzeti feln őtt háziorvosi rendel ő (3000 Hatvan, Bástya u. 10.)   

tisztasági festés 1 000 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat   

Idősek Ellátása Id ősek Klubja (3000 Hatvan, Hajós A. u. 5.)   

gazdasági bejárati ajtó csere 254 

iroda linóleum padlóburkolat cseréje (10 m2) 140 

épület tisztasági festése, mázolása 953 
Hajós úti Bölcs őde (3000 Hatvan, Hajós A. út 1.)   

menekülési útvonal jelzőlámpáihoz szükséges akkumulátorok cseréje (munkavédelmi 
ellenőrzés során jelzett hiányosság) 440 

2 db párakapu kiépítése (kormányhivatal előírása alapján)  191 
Mohács úti Bölcs őde (3000 Hatvan, Mohács u. 3.)   

udvari szegélyek javítása (téglaburkolat bontása, lábazati vakolat készítése) (kormányhivatal 
előírása miatt szükséges) 204 

menekülési útvonal jelzőlámpáihoz szükséges akkumulátorok cseréje (munkavédelmi 
ellenőrzés során jelzett hiányosság) 43 

Óhatvani Véd őnői Szolgálat (3000 Hatvan, Horváth M. u. 17.)   

folyosó vizes falának rendbetétele, épület tisztasági festése, mázolása 650 



Anyatejgy űjtő állomás (3000 Hatvan, Bástya u. 8.)   

épület tisztasági festése, mázolása 500 

tartalékkert 16 437 

Összesen: 18 563 
 

Határozat száma:  224/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú II. számú körzeti gyermekorvosi 
rendelő (3000 Hatvan, Horváth M. u. 21.) homlokzati nyílászáró cseréinek elvégzésével a Füziexportbau Kft.-t 
(székhely: 2173 Kartal, Alkotmány utca 55/A.) bízza meg bruttó 1.587.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati 
rendeletben a 2019. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 5. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  225/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Idősek 
Klubja (3000 Hatvan, Hajós A. u. 5.) épületének az irodahelyiségében a meglévő PVC burkolat cseréjével, 
valamint festési munkák elvégzésével a Norma-Bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) 
bízza meg bruttó 1.092.200,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati 
rendeletben a 2019. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 5. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  226/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajós úti Bölcsőde (3000 Hatvan, Hajós A. út 1.) és a 
Mohács úti Bölcsőde (3000 Hatvan, Mohács u. 3.) épületében található menekülési útvonal jelzőlámpáihoz 
szükséges akkumulátorok cseréjével, valamint a Hajós úti Bölcsőde pillangó és katica csoportjának udvarán 
párakapu kiépítésével a Norma-Bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 
673.100,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati 
rendeletben a 2019. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 5. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  227/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Hatvani Óvodás 
Gyermekmosoly Közhasznú Alapítvány (székhelye: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 3.) részére két felnőtt mosdó 
felújításához (12 m2 csempe, járólap cseréje, 2 db WC csésze cseréje, 2 db mosdókagyló cseréje, csapteleppel 
együtt) a Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonában álló Hatvani Százszorszép Óvodában (székhelye: 3000 
Hatvan, Hajós Alfréd u. 3.), azzal a kikötéssel, hogy az alapítvány köteles a felújítási munkák során a szakmai, 
munka- és balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul betartani. 
Hatvan Város Önkormányzata a felújítási munkák során keletkező esetleges károkért felelősséget nem vállal. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 5. (kérelmező értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  228/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan, Hatvany Irén utca 22-24. szám alatti 
társasházzal a társasház 24. számú lépcsőházának oldalfalára felszerelt térfigyelő kamera (Axis P5624-E MKZ II 
PTZ) működéséhez szükséges villamos energia díjának megtérítése érdekében a határozat mellékletét képező, 
villamos energia költség fizetéséről szóló szerződést köt. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 10. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



 
SZERZŐDÉS 

villamosenergia költség fizetéséről 
 
amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
 
Név: Hatvan Város Önkormányzata  
Székhely:  3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Telefon:  37/542-300 
Fax:  37/542-357 
Képviseletében: Horváth Richárd polgármester 
KSH törzsszám: 15729394-8411-321-10 
Adószám:  15729394-2-10 
Bankszámlaszám:  K&H Bank Nyrt. 10403538-49575051-56561001 
(a továbbiakban: önkormányzat) 
 
másrészről 
Név:  Hatvan, Hatvany Irén utca 22-24. sz. Társasház 
Székhely:  3000 Hatvan, Hatvany Irén utca 22-24. 
Tel.:  06-306808193 
Képviseli:     Kiss Béla közös képviselő 
Adószám:     23241208-1-10 
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11739054-20114064 
(a továbbiakban: társasház) 
együttesen felek (továbbiakban: felek) között az alábbi feltételek mellett: 
 
Előzmények: 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
639/2018. (IX. 26.) számú határozatával döntött a Hatvan, Hatvany Irén utca 22-24. szám alatti társasház 24. számú 
lépcsőházának oldalfalára térfigyelő kamera (Axis P5624-E MKZ II PTZ) és tartozékainak felszereléséről. 

A térfigyelő kamera felszerelésre került 2018 novemberében, az üzembe helyezés időpontja 2018. november 17. 

A térfigyelő kamera működéséhez szükséges villamosenergiát külön almérő méri. Előzetes egyeztetés alapján a 
társasház kifizeti az áramköltség díját, majd továbbszámlázza az önkormányzat részére.  

Ezen előzmények után felek a következő szerződést kötik: 
 

1. A szerződés tárgya és időtartama:  

Szerződő felek egyező akaratukkal a kölcsönös érdekeikre tekintettel jelen szerződéssel megállapodnak abban, hogy az 
önkormányzat fizeti a Hatvan, Hatvany Irén utca 22-24. szám alatti társashoz 24. számú lépcsőházának oldalfalára 
szerelt térfigyelő kamera működéséhez szükséges villamos energia díját. 

A szerződés határozatlan időre, a térfigyelő kamera jelzett helyen történő üzemeltetésének idejére szól. 

2. A társasház kötelezettsége a térfigyelő kamera működéséhez szükséges villamos energia külön almérő által mért 
díjának félévenként történő továbbszámlázása.  

3. Az önkormányzat kötelezettsége a továbbszámlázott villamos energia díjának kifizetése, a számla kézhezvételét 
követő 30 napon belül. 
 
4. A szerződés érvényessége: 

Felek kijelentik, hogy jelen szerződés csak írásban módosítható, vagy szüntethető meg. 

A szerződés 60 napos felmondási idővel bármely fél által felmondható rendes felmondással.  

A szerződés megszüntethető közös megegyezéssel, írásban, azonban a felek kötelesek egymással elszámolni. 

A szerződés megszüntethető azonnali hatályú felmondással, ha bármelyik fél olyan súlyos, szerződésszegő magatartást 
tanúsít, hogy a másik féltől nem várható el a szerződés további teljesítése. 

 
 
 



5. Egyéb rendelkezések: 

A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. A felek között vitás kérdés nincs. 

A felek vitás ügyekben a pertárgyértéktől függően a Hatvani Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék illetékességét 
kötik ki. 

Jelen szerződést a felek elolvasás és kellő értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag aláírták. 
 
Hatvan, 2019. március ... 
 
 Hatvan Város Önkormányzata Hatvan, Hatvany Irén utca 22-24. sz. Társasház 
 Horváth Richárd Kiss Béla 
 polgármester közös képviselő 

 
Határozat száma:  229/2019. (III. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre került mobil műjégpálya 
üzemeltetésével kapcsolatos beszámolót elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
 
 

* * * 
 
 

K I V O N A T  
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 2019. március 28-án 

 megtartott ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 

 
Napirendi pont címe:  

Tájékoztató Hatvan város egészségügyi alapellátásáról és Hatvan város lakosságának egészségügyi 
állapotáról 

Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan város egészségügyi alapellátásáról és Hatvan város lakosságának egészségügyi 
állapotáról szóló tájékoztatót és azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul 
vette.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


