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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
8/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról 
 

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

 
1. § A rendelet hatálya Hatvan Város Önkormányzatán (a továbbiakban: önkormányzat) és költségvetési 

szervein kívül az önkormányzat illetékességi területén lakó, székhellyel rendelkező, illetőleg vele jog- és 
kötelezettségi viszonyba kerülő magán- és jogi személyekre terjed ki. 

 
2. § (1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtásának 

 bevételi főösszegét: 8.805.305 e Ft-ban állapítja meg 
  ebből finanszírozási műveletek bevétele: 
  - pénzforgalom nélküli bevétele    1.058.822 e Ft 
 
 kiadási főösszegét: 6.304.688 e Ft-ban állapítja meg 
 ebből finanszírozási műveletek kiadása: 278.756 e Ft 
 

A költségvetés végrehajtásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza. 
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlegét (működési felhalmozási mérleget) a 2. 

melléklet szemlélteti. 
(2) A bevétel fő összetevői: 
a) Intézményi működési bevételek 548.312 e Ft 
b) Helyi adóbevételek 3.501.758 e Ft 
c) Átengedett központi adók 72.384 e Ft 
d) Bírságok, pótlék 3.635 e Ft 
e) Állami támogatás 1.910.483 e Ft 
f) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  1.311.284 e Ft 
g)Támogatásértékű bevételek: 
ga) működési célú támogatásértékű bevételek 165.391 e Ft 
gb) felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 208.999 e Ft 
h) Államháztartáson kívülről kapott véglegesen átvett pénzeszköz: 
ha) működésre átvett 1.407 e Ft 
hb) felhalmozásra átvett 22.690 e Ft 
i) Támogatási kölcsönök visszatérülése 140 e Ft 
j) 2017. évi pénzmaradvány 1.058.822 e Ft 
(3) A kiadásteljesítés kiemelt tételeinek alakulása: 
a) Önkormányzati költségvetési szervek, működési,  
fenntartási kiadásai 4.391.596 e Ft 
Ebből: 
aa) Személyi jellegű kifizetés 1.684.153 e Ft 
ab) Munkaadókat terhelő járulékok  336.081 e Ft 
ac) Dologi kiadás 1.676.552  e Ft 
ad) Működési célú támogatásértékű kiadások 80.722 e Ft 
ae) Működésre átadott pénzeszközök  242.660  e Ft 
af) Ellátottak juttatásai 24.203  e Ft 
b) Felhalmozási, felújítási kiadások 1.634.336 e Ft 
ba) Felhalmozási kiadások 
− Beruházások 1.149.586 e Ft 
− Felújítások 333.160 e Ft 
− Felhalmozásra átadott 50.880 e Ft 
bb) Intézményi 
− Beruházások 68.813 e Ft 
− Felújítások 31.897 e Ft 
c) Hiteltörlesztés 278.756 e Ft 
Az önkormányzat 2018. évi bevételeit költségvetési szervenként a 3. melléklet, a működési, fenntartási 

kiadásait a 4. melléklet, a felhalmozási, felújítási feladatokat a 5. melléklet tartalmazza.  
(4) Az önkormányzat és intézményeinek 2018. évi létszámadatait az 6. melléklet tartalmazza. 
(5) Az önkormányzat és intézmények maradványát a képviselő-testület 2.500.617.549 Ft-ban hagyja jóvá. A 

maradvány intézményenkénti felosztását a 7. és 8. melléklet tartalmazza. 
(6) Az önkormányzat és intézményei vagyonmérlegét a képviselő-testület a 9. melléklet alapján 23.580.304 e 

Ft főösszeggel hagyja jóvá. 
(7) A normatív állami támogatás elszámolását a 10. melléklet tartalmazza. 
Az önkormányzat visszafizetési kötelezettsége 4.317 e Ft.  



(8) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiről készült kimutatást a 11. és 12. melléklet szemlélteti. 
(9) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 13. és 14. melléklet tartalmazza. 
(10) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, 

évenkénti bontásban a 15. melléklet tartalmazza. 
(11) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok 

bontásban a 16. melléklet tartalmazza. 
(12) Európai Uniós támogatással megvalósuló működési fejlesztési kiadásokat a 17. melléklet tartalmazza 

 
3. § (1) Ez a rendelet 2019. április 27-én lép hatályba. 
(2) Az önkormányzati költségvetési szerveket beszámolójuk elfogadásáról írásban értesíteni kell. 

 
Hatvan, 2019. április 25. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
(A 8/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelet melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
9/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 

a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/ 2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáró l 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, a fiatalok életkezdési támogatásról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (1) 
bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alapján a következőket rendeli el:  
 

1. § A fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
R.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A helyi életkezdési támogatás iránti kérelmet a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Általános Igazgatási 
Osztályán lehet benyújtani az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon.” 

 
2. §  A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
3. § Ez a rendelet 2019. május 1-jén lép hatályba és 2019. május 2-án hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2019. április 25.  
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
 

1. melléklet a 9/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez 
„1. melléklet az 5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelethez 

K É R E L E M 

a fiatalok helyi életkezdési támogatására 
 

 
 
 A SZÜLŐ ADATAI 
 
Szülő neve: 

 

 
Születési neve: 

 

 
Szül. ideje, helye: 

 

 
Anyja neve: 

 

 
Lakóhelye: 

 

 
Személyi igazolvány száma: 

 

 
   
A GYERMEK ADATAI 



 
Gyermek neve: 

 

 
Szül. ideje, helye: 

 

 
Anyja neve: 

 

 
Lakóhelye: 

 

 
 

 

 
Start - számla száma: 

 

 
A számlát vezet ő pénzintézet neve, 
címe: 

 

 
Kérem Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületét, hogy gyermekem részére az egyszeri 40.000 Ft – azaz 
Negyvenezer forint – összegű helyi életkezdési támogatást biztosítani szíveskedjék. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14. §-ában 
meghatározott jogaimról az előzetes tájékoztatást megkaptam, ennek ismeretében hozzájárulok ahhoz, 
hogy: 

- az általam benyújtott kérelmet Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt ülés keretében tárgyalja 
meg, 
- az előterjesztésben gyermekem neve szerepeljen.  
 
A kérelem mellékletét képezi az alábbi dokumentumok másolati példányai:  

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,  

- lakcímkártyája, 

- a részére megkötött Start-számla bankszámlaszerződése. 
 
Hatvan, ________ év ____________ hó ______ nap 
 
 

 __________________________ 
 kérelmező aláírása” 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
10/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 

az általános iskolai tanulmányokat kezd ő gyermekek támogatásáról 
 

Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti 
jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi  CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § (1) A rendelet célja Hatvan város népességmegtartó erejének növelése, ennek érdekében olyan, 
Hatvanban életvitelszerűen élő családok támogatása, amelyek általános iskolai tanulmányokat kezdő gyermeket 
nevelnek. 

(2) A gyermeket nevelő családok támogatása egyszeri vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható, 
füzet- és tanszercsomag vásárlása céljából. 

 
2. §  A rendelet személyi hatálya kiterjed Hatvan város közigazgatási területén élő nagykorú személyekre, 

akik legalább egy éve Hatvan városban lakóhellyel rendelkeznek, életvitelszerűen lakóhelyükön laknak és 
családjukban a kérelem benyújtásának évében általános iskolai tanulmányokat kezdő kiskorú gyermeket 
nevelnek. 

 
3. § (1) E rendelet szerinti támogatásban részesíthető az a kérelmező, aki 
a) a kérelem benyújtásának időpontjában legalább egy éve Hatvanban állandó lakóhellyel rendelkezik, 
b) életvitelszerűen Hatvanban él, 
c) kiskorú gyermeket nevel, és 
d) a gyermek a kérelem benyújtásának évében, első alkalommal kezdi meg az általános iskolai tanulmányait. 
(2) Nem jogosult támogatásra a kérelmező, ha a támogatásra irányuló kérelmében olyan valótlan adatokat 

közöl, melyek számára jogosulatlan előnyt jelentenek. 



 
4. § A támogatás mértéke a kérelmező családjában élő és minden, a kérelem benyújtásának   évében 

általános iskolai tanulmányokat kezdő gyermek után 5000 Ft. 
 
5. § (1) A támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani.  
(2) A kérelmet 2019. szeptember 5. napjáig lehet benyújtani személyesen, postai úton vagy Ügyfélkapun 

keresztül elektronikus úton a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Általános Igazgatási Osztályára (a 
továbbiakban: Általános Igazgatási Osztály).  

 
6. § (1) A támogatás megállapításáról Hatvan város polgármestere dönt. 
(2) A támogatás éves keretösszege a mindenkori költségvetés lehetőségeinek függvényében kerül 

meghatározásra. 
(3) A támogatás nyújtása folyamatos igénybejelentés alapján, az igények benyújtása sorrendjében, a 

rendelkezésre álló éves keretösszeg erejéig történik. 
(4) A támogatásra vonatkozó döntést az Általános Igazgatási Osztály készíti elő. A támogatás elbírálása 

során az eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

(5) A támogatás 2019. augusztus 15. napjától szeptember 15. napjáig kerül átutalásra a kérelmező 
pénzintézetnél vezetett folyószámlájára vagy lakossági folyószámla hiányában személyesen vehető át a Hatvani 
Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában. 

 
7. § Ez a rendelet 2019. május 1-jén lép hatályba és 2019. december 31-én hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2019. április 25.  
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
 

1. melléklet a 10/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez 
 

Kérelem 
az általános iskolai tanulmányokat kezd ő gyermekek támogatására 

(Benyújtási határidő: 2019. szeptember 5.) 
 
1. Személyi adatok 
1.1. A kérelmez ő személyre vonatkozó adatok 
1.1.1. Neve: ....................................................................................................................................................... 
1.1.2. Születési neve: ........................................................................................................................................ 
1.1.3. Anyja neve: ............................................................................................................................................. 
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ........................................................................................................ 
1.1.5. Állandó lakóhely: ..................................................................................................................................... 
1.1.6. Állandó lakóhelyre történt bejelentkezés ideje: ....................................................................................... 
1.1.7. Telefonszáma (nem kötelező megadni): .................................................................................................. 
 
1.2. Az általános iskola els ő osztályát kezd ő gyermekre vonatkozó adatok 
1.2.1. Neve: ....................................................................................................................................................... 
1.2.2. Születési neve: ........................................................................................................................................ 
1.2.3. Anyja neve: ............................................................................................................................................. 
1.2.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):  ....................................................................................................... 
1.2.5. Állandó lakóhelye: ................................................................................................................................... 
1.2.6. Állandó lakóhelyre történt bejelentés ideje: ............................................................................................. 
1.2.7. Intézmény neve, ahová a gyermek beíratásra került: ……………………………………... 
………………………………………………………………………………………….…………….... 
 
(Több jogosult gyermek esetén pótlap csatolandó). 
 
2. Nyilatkozatok: 
 2.1. Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekemmel életvitelszerűen a 
lakóhelyemen élek. 
2.2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
2.3. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekem az általános iskola első osztályát 2019. 
évben első alkalommal kezdi meg. 
2.4. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 
2.5. A kérelemhez csatolom az általános iskola igazolását arról, hogy gyermekem az iskola első osztályába 
felvételt nyert. 



 
Hatvan, 20………………………………. 
 
 .................................. 
 kérelmező 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
11/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 

az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról 
 
Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti 
jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. A támogatás célja, formái  
 

1. § (1) Az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásának célja Hatvan város népességmegtartó erejének 
növelése, ennek érdekében a Hatvan városban született, illetve hosszabb ideje a városban élő, itt dolgozó és 
letelepedni kívánó fiatalok első lakáshoz jutásának elősegítése. 

(2) Az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása egyszeri kamatmentes visszatérítendő és vissza nem 
térítendő támogatás formájában nyújtható. A visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatás csak együttesen 
kérelmezhető. A támogatás első lakástulajdon megvásárlásához vagy építéséhez használható fel. 
 

2. A rendelet hatálya  
 

2. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Hatvan város közigazgatási területén élő nagykorú, magyar 
állampolgársággal rendelkező személyekre, akik 

a) legalább egy éve Hatvan városban lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, vagy 
b) legalább egy éve Hatvan városban munkaviszonyban állnak. 
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Hatvan város közigazgatási területén az igénylő – házas- vagy élettársak 

esetén mindkét fél – első lakóépületének, lakásának (továbbiakban együtt: lakás) vásárlására vagy építésére. 
 

3. Értelmez ő rendelkezések  
 

3. § E rendelet alkalmazásában:  
1. Fiatal házas: az a házaspár, amelyben legalább a házastársak egyike a támogatás iránti kérelem 

benyújtásának napjáig nem töltötte be a 40. életévét. 
2. Élettársi kapcsolat: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:514. § (1) 

bekezdésében meghatározott kapcsolat, melyet e rendelet alkalmazása során közjegyzői okiratba foglalt 
nyilatkozattal vagy névaláírás-hitelesítéssel ellátott nyilatkozattal kell igazolni. 

3. Első lakáshoz jutó: az a személy, akinek tulajdonában lakásvagyon részben vagy egészben az ingatlan-
nyilvántartás szerint nem volt. Az első lakáshoz jutók támogatása jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem 
minősül első lakástulajdonnak az igénylő vagy házastársa, élettársa egyenesági hozzátartozójától, törvényes 
öröklés útján szerzett – együttesen legfeljebb 50 % tulajdoni hányadnak megfelelő - vagyonrésze, ha az 
haszonélvezettel terhelt és a haszonélvező életvitelszerűen abban az ingatlanban él. 

4. Együtt költöző: a támogatást kérelmező és a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 
hozzátartozók, akik a támogatással vásárolt lakásba költöznek. 

5. Lakóépület: Az OTÉK 1. melléklet 78. pontjában meghatározott épület. 
6. Lakás: Az OTÉK 105. §-ában meghatározott rendeltetési egység. 
7. Jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szt.) 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti értelmezés.  
8. Vagyon: a vagyon meghatározásánál az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyont kell figyelembe 

venni. 
9. Egyedülélő: az Szt. 4. § (1) bekezdés e) pontja szerinti értelmezés. 
10.Munkaviszony: munkaviszonyban állónak azt a személyt kell érteni, aki munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban áll, egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság tisztségviselője. 
11. Készfizető kezes: A Ptk. 6:416. § (1) bekezdése szerinti kezességi szerződéssel kötelezettséget vállaló 

személy. E rendelet alkalmazásában az a 18. életévét betöltött, devizabelföldi természetes magánszemély 
fogadható el készfizető kezesként, akinek nettó jövedelme igazolhatóan meghaladja a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át. 
 

4. A támogatásban részesíthet ők köre, a támogatás mértéke  
 

4. § (1) Első lakástulajdon megszerzéséhez támogatásban részesíthető az a Hatvan közigazgatási területén 
lakást vásárolni vagy építeni szándékozó kérelmező, aki 



a) a kérelem benyújtásának időpontjában – házastársak, élettársak esetén legalább az egyik fél – a 40. 
életévét még nem töltötte be, és 

b) házastársak, élettársak esetén legalább egyikük 
ba) Hatvanban legalább 1 éve lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel, vagy 
bb) legalább egy éves hatvani folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik, 
c) amennyiben egyedülélő és a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 700%-át, 
d) amennyiben családos és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át, 
e) vállalja, hogy egy készfizető kezessel kezességi szerződést köt és ezt a szerződést legkésőbb a támogatási 

szerződés megkötéséig becsatolja, 
f) vállalja a jelzálogjog bejegyzése, törlése, valamint a bejegyzés módosítása iránti ingatlan-nyilvántartási 

eljárás díjának megfizetését, 
g) önkormányzati lakás bérlője, és e rendeletben foglaltak fennállása esetén a lakásbérleti jogviszonyát a 

támogatás megállapításáról szóló határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül megszünteti. 
(2) Nem jogosult támogatásra a kérelmező, ha 
a) a támogatásra irányuló kérelmében, illetve vagyonnyilatkozatában olyan valótlan adatokat közöl, melyek 

számára jogosulatlan előnyt jelentenek, 
b) a támogatással nem Hatvan város közigazgatási területén kíván lakást vásárolni vagy építeni, 
c) vagyoni és jövedelmi viszonyai alapján az önkormányzati támogatás visszafizetése nem biztosított.  Nem 

tekinthető a visszafizetés biztosítottnak akkor, ha a kérelmező, házastársak, élettársak esetén a kérelmező 
házastársa, élettársa fennálló munkaviszonya ellenére a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó 
havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át, kivéve, ha a 
készfizető kezes vállalja a törlesztő részletek megfizetését és jövedelemigazolással igazolja, hogy havi nettó 
jövedelme meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át,  

d) saját tulajdonában, vagy házastársak, élettársak esetén a házastársa vagy élettársa tulajdonában 
lakóingatlan van, kivéve, ha azt a kérelmező, illetve házastársa, élettársa egyenesági hozzátartozójától, törvényes 
öröklés útján szerezte.  Ez esetben együttesen legfeljebb 50 % tulajdoni hányadnak megfelelő vagyonrész 
ismerhető el azzal, hogy az haszonélvezettel terhelt és a haszonélvező életvitelszerűen ebben az ingatlanban él, 

e) első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásában már részesült, vagy házastársak, élettársak esetén legalább 
az egyikük már részesült,   

f) közeli hozzátartozójától kívánja megvásárolni a lakást,  
g) a kérelem benyújtásakor a lakás teljes vételárát kiegyenlítette, 
h) a megvásárolni kívánt lakása nem per-, teher- és igénymentes, kivéve az olyan pénzintézeti hitel 

visszafizetésének biztosítására bejegyzett jelzálogjogot, elidegenítési- és terhelési tilalmat, melyet az 
önkormányzati támogatással érintett első lakástulajdon megvásárlása, megépítése céljából folyósított hitel 
biztosítására jegyeztek be az ingatlan-nyilvántartásba, 

i) a megvásárolni kívánt lakás tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásban nem rendezett, 
j) lakásépítés esetén a kérelem benyújtásakor az épület használatbavételét igazoló okiratokkal már 

rendelkezik,  
k) önmaga, vagy házastársak, élettársak esetén mindkét fél az önkormányzat felé fennálló bármilyen adó-,  

lakbér- vagy egyéb tartozással rendelkezik, 
m) a kérelem benyújtását megelőzően már rendelkezett lakástulajdonnal és azt elidegenítette. 

 
5. § (1) Az első lakástulajdon megszerzése esetén a kérelmező első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásaként 

legfeljebb 750.000 Ft kamatmentes visszatérítendő és 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesülhet 
a 2. mellékletben foglalt pontrendszer szerinti érékelés alapján.  

(2) A kamatmentes visszatérítendő támogatás visszafizetésének időtartama a támogatási összegnek 
megfelelően az alábbiak szerint alakul: 

a) 100.000 Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásig 1 év, 
b) 101.000-300.000 Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásig 3 év, 
c) 301.000-500.000 Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásig 5 év, 
d) 501.000-750.000 Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásig 7 év. 
(3) A támogatás teljes összegű visszafizetéséig a visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatás 

biztosítására az önkormányzat javára jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni. A 
jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről a 
támogatási szerződés megkötését követően a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Általános Igazgatási 
Osztálya (a továbbiakban: Általános Igazgatási Osztály) gondoskodik a támogatott terhére. 
 

5. A kérelem benyújtása, elbírálása  
 

6. § (1) A első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon 
lehet benyújtani. A kérelem elbírálásához az alábbi iratok szükségesek: 

a) a lakásvásárlást igazoló – 60 napnál nem régebbi – adás-vételi szerződés,  
b) lakásépítés igazolására az egyszerű bejelentésről, elektronikus napló készenlétbe helyezéséről szóló 

igazolás, 



b) a kérelmező és az együtt költöző családtagok vagyoni és jövedelmi viszonyairól szóló igazolások és egyéb, 
a kérelem elbírálásához szükséges nyilatkozatok, 

c) a 4. § (1) bekezdésében foglalt feltételek meglétét bizonyító igazolások, 
d) annak igazolása, hogy a kérelmező az önkormányzat felé fennálló bármilyen adó-, lakbér- vagy egyéb 

tartozással nem rendelkezik, 
e) élettársi kapcsolat igazolásáról szóló okirat, 
f) házassági anyakönyvi kivonat másolata, 
g) gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata, 
h) a kérelmező számlavezető pénzintézete által kiállított felhatalmazás inkasszálásra, 
i) nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a támogatott életvitelszerűen, legalább a futamidő végéig folyamatosan a 

lakásban lakik. 
(2) A kérelmeket a tárgyév március 1-je és november 30-a közötti időszakban lehet benyújtani az Általános 

Igazgatási Osztályra.  
 

7. § (1) Az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról a 2. melléklet szerinti pontrendszer alapján Hatvan 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága (a továbbiakban: Szociális és 
Lakásügyi Bizottság) a kérelem benyújtását követő 60 napon belül dönt.   

(2) A Szociális és Lakásügyi Bizottság a támogatás iránti igény elutasításáról határozattal dönt.  
(3) támogatás éves keretösszege a mindenkori költségvetés lehetőségeinek függvényében kerül 

meghatározásra. 
(4) A támogatás nyújtása folyamatos igénybejelentés alapján, az igények benyújtása sorrendjében, a 

rendelkezésre álló éves keretösszeg erejéig történik. 
(5) A támogatásra való jogosultság elbírálásakor az Szt. 4. § (1) bekezdés a)-f), i)-l)  pontjainak, (1a)–(1c) 

bekezdéseinek, (5) bekezdésének és a 10. § (2)-(7a) bekezdéseinek rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

6. A támogatás felhasználásának és visszafizetéséne k rendje  
 
8. § (1) A támogatott köteles az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatását megállapító határozat kézhezvételét 

követő 60 napon belül támogatási szerződést kötni az önkormányzattal.  
(2) A támogatási szerződésnek a támogatóra, valamint a támogatott személyekre vonatkozó adatokon kívül 

tartalmaznia kell: 
a) a támogatás jogcímét és összegét,  
b) a támogatás biztosításának és visszafizetésének feltételeit,  
c) a szerződésszegés jogkövetkezményeit,  
d) a támogatás visszafizetését biztosító jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésére vonatkozó 

rendelkezéseket. 
(3) A támogatás folyósításáról az önkormányzat a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája 

(a továbbiakban: Gazdálkodási Iroda) útján, a támogatási szerződésben meghatározott módon gondoskodik. 
(4) A támogatás kiutalására a támogatás visszafizetését biztosító, az önkormányzat javára szóló jelzálogjog, 

valamint elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő széljegyzését követően kerül sor. 
(5) A támogatott a támogatás kiutalásától számított  
a) 3 hónapon belül köteles gondoskodni a megvásárolt lakás tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba történő 

bejegyeztetéséről, vagy 
b) 4 éven belül köteles igazolni a lakásépítés megtörténtét az építésügyi hatóság által kiadott hatósági 

bizonyítvánnyal. 
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott határidő eredménytelen elteltét követően az első lakáshoz jutók 

pénzügyi támogatását megállapító határozat visszavonásra, illetve a támogatási szerződés megszüntetésre kerül. 
 
9. § (1) A kamatmentes visszatérítendő támogatás visszafizetése alól felmentés nem adható.  
(2) A támogatást a támogatási szerződésben meghatározott időtartam alatt, a támogatás kifizetését követő 

hónap első napjától kezdve, minden hónap 15. napjáig havi egyenlő részletekben kell visszafizetni. 
(3) A törlesztő részletek befizetéséről a Gazdálkodási Iroda nyilvántartást vezet. A nyilvántartás alapján 

ellenőrzi a határidőre történő befizetések megtörténtét, mulasztás esetén késedelmi kamatot számol fel, egyúttal 
megkeresi az Általános Igazgatási Osztályt az írásbeli felszólítások kiküldése érdekében. 

(4) Fizetési késedelem esetén a támogatásban részesülők a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:48. §-a szerinti késedelmi kamatot kötelesek fizetni. 

(5) A kamatmentes visszatérítendő támogatás visszafizetését követően a jelzálogjog és az annak biztosítására 
bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törléséről az Általános Igazgatási Osztály - a végtörlesztés 
megtörténtének igazolásától számított - 30 napon belül gondoskodik a támogatott terhére. 

(6) A támogatások futamidő lejárta előtti, egy összegben történő visszafizetésének engedélyezését a 
támogatott kérelmezheti, melyről a Szociális és Lakásügyi Bizottság a soron következő ülésén dönt.   

 
10. § (1) A támogatást csak az e rendeletben, illetve a támogatási szerződésben meghatározott célra lehet 

felhasználni.  



(2) A visszatérítendő még vissza nem fizetett támogatás teljes összegét és a vissza nem térítendő támogatás 
teljes összegét a támogatott egy összegben – a szerződésszegés napjától számított - a mindenkor érvényes 
jegybanki alapkamattal növelt - összegben köteles az önkormányzat részére visszafizetni, ha 

a) a támogatást a meghatározott céltól eltérően használta fel,  
b) lakásvásárlás esetén a támogatás folyósításától számított 3 hónapon belül nem történik meg a tulajdonjog 

ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése, 
c) lakásépítés esetén a támogatás folyósításától számított 4 éven belül nem mutatja be az épület felépítésének 

megtörténtét igazoló hatósági bizonyítványt, 
d) valótlan tények közlésével, adatok elhallgatásával jogosulatlanul részesült a támogatásban,  
e) a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal tudomására jut, hogy a támogatással érinett nem tartózkodik 

folyamatosan és életvitelszerűen az ingatlanban a futamidő végéig, 
f) az ingatlant részben vagy egészben nem lakás céljára hasznosítja, vagy azt másnak használatra átengedte, 

bérbe adta, vagy 
g) egymás követő három hónapban a törlesztési kötelezettségének nem tesz eleget vagy nem a támogatási 

szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesít és tartozását 30 napon belül írásbeli felszólítás ellenére sem 
rendezi, vagy helyette a készfizető kezes a felszólításban meghatározott, legfeljebb 30 napon belül nem rendezi. 

(3) A (2) bekezdésben foglaltakat az Általános Igazgatási Osztály ellenőrizheti. 
(4) A (2) bekezdésben foglaltak megvalósulása a támogatási szerződés felmondását és a támogatás kamattal 

növelt összegének visszafizetési kötelezettségét vonja maga után, melyről a Szociális és Lakásügyi Bizottság a 
soron következő ülését dönt.  
 

11. § (1) Ha a támogatott – vagy helyette a készfizető kezes - a fizetési kötelezettségét nem teljesíti a 
támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően és a meg nem fizetésből származóan, egymást követően 
három havi törlesztés összegének megfelelő tartozást halmoz fel, úgy a támogatási szerződést az önkormányzat 
nevében a Szociális és Lakásügyi Bizottság azonnali hatállyal felmondja. A döntés alapján haladéktalanul fizetési 
meghagyásos eljárást kell kezdeményezni. 

(2) Részletfizetési kedvezmény a fizetési meghagyásos vagy peres eljárásban kérelemre nyújtható, melyről a 
polgármester dönt. Amennyiben a részletfizetési kedvezmény iránti kérelem a bíróságnál vagy a bírósági 
végrehajtónál került előterjesztésre, a bíróság vagy a bírósági végrehajtó megkeresésére a polgármester 
nyilatkozik. 
 

12. § (1) Indokolt esetben, kérelemre, bármelyik támogatásban részesített kedvezményezett a Szociális és 
Lakásügyi Bizottság jóváhagyásával a támogatási szerződésből elbocsátható.  

(2) Ezen hozzájárulás kizárólag akkor adható meg, ha a házasság jogerős felbontása vagy az élettársi 
kapcsolat megszűnése esetén a vagyonközösség megszüntetése céljából a volt házastárs/élettárs részére 
történik az ingatlan-illetőség elidegenítése, aki a támogatás visszafizetésére úgy vállal kötelezettséget, hogy 
annak vagyoni és jövedelmi viszonyai alapján az eredeti szerződési feltételek szerint eleget is tud tenni.  

(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetekben a Szociális és Lakásügyi Bizottság döntése alapján a 
támogatási szerződést módosítani kell. 
 

7. Záró rendelkezések 
 

13. § (1) Ez a rendelet 2019. május 1-jén lép hatályba.  
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően benyújtott kérelmek vonatkozásában kell alkalmazni. 
(3) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 17/2005. 

(IV.29.) önkormányzati rendeletnek 14. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:  
„(3) 2019. május 1-jétől a jelen rendelet szerinti támogatás iránti kérelem nem nyújtható be.” 

 
Hatvan, 2019. április 25.  
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
1. melléklet a 11/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez 

 
K É R E L E M 

az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásához 
 
1. Személyi adatok 
1.1 A kérelmező személyére vonatkozó adatok 

1.1.1. Neve:.……………………………………………………………………………... 
1.1.2. Születési neve:…………………………………………………………………… 
1.1.3. Anyja neve:……………………………………………………………………….. 
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):……………………………………………. 
1.1.5. Személyi azonosító jele:………………………………………………………… 
1.1.6. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: □□□ □□□ □□□ 



1.1.7. Lakóhelye:……………………………………………………………………...… 
1.1.8. Lakóhely megszakítása esetén az állandó lakóhelyváltozások pontos időpontjai (tól-
ig):……………………………………………………………………………………….... 
1.1.9. Bejelentkezés ideje: …………………………………………………………….. 
1.1.10. Tartózkodási helye: …………………………………………………………….. 
1.1.11. Bejelentkezés ideje:…………………………………………………………….. 
1.1.12. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási 
helyemen élek. (Kérem, aláhúzással jelölje!) 
1.1.13. Állampolgársága: ……………………………………………………………….. 
1.1.14. Telefonszáma (nem kötelező megadni):………………………………………. 

E-mail címe: (nem kötelező megadni)…………………………………………. 
1.1.15.Munkahelye:  
1.1.16. Jelenlegi munkaviszonyának kezdete:  
1.1.17. Hatvani munkaviszonyának kezdete, azok időtartama:  
1.1.18. Foglalkozása:  
1.1.19. Családi állapota: házas - élettársi kapcsolatban élő - egyedülélő 

(Élettársak esetén közjegyzői okirat csatolása szükséges!)  
 

1.2. A kérelmező házastársára/élettársára vonatkozó adatok 
1.2.1. Neve:.……………………………………………………………………………... 
1.2.2. Születési neve:…………………………………………………………………… 
1.2.3. Anyja neve:……………………………………………………………………….. 
1.2.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):……………………………………………. 
1.2.5. Személyi azonosító jele:………………………………………………………… 
1.2.6. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: □□□ □□□ □□□ 
1.2.7. Lakóhelye:………………………………………………………………………... 
1.2.8. Bejelentkezés ideje: …………………………………………………………….. 
1.2.9. Tartózkodási helye: ……………………………………………………………… 
1.2.10. Bejelentkezés ideje:……………………………………………………………. 
1.2.11.Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási 
helyemen élek. (Kérem, aláhúzással jelölje!) 
1.2.12. Állampolgársága: ………………………………………………………………. 
1.2.13. Telefonszáma (nem kötelező megadni):……………………………………… 
1.2.14.Munkahelye:  
1.2.15. Jelenlegi munkaviszonyának kezdete:  
1.2.16. Foglalkozása:  
1.2.17. Családi állapota: házas - élettársi kapcsolatban élő - egyedülélő  

(Élettársak esetén közjegyzői okirat csatolása szükséges!) (Kérem, aláhúzással jelölje!) 
 
 

2. A megvásárolni kívánt ingatlan vagy beépítésre szánt ingatlan címe, helyrajzi száma:  
3000 Hatvan, ……………………………………………………………………… 

 
3. A kérelmezővel együttköltöző hozzátartozók száma: ……….. fő 
 

 A B C D E 

 Név Anyja neve Születési helye, 
ideje 

Családi 
kapcsolat 

megnevezése 

TAJ szám 

3.1.      

3.2.      

3.3.      

3.4.      

 
4. Jövedelmi adatok 
4.1. A kérelmező, valamint a vele együttköltöző hozzátartozók havi nettó jövedelme forintban: 

 A B C 



A jövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel együttköltöző további személyek 

4.1.1. Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási 
jogviszonyból származó 
ebből: 

közfoglalkoztatásból 
származó 

 
 

     

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

      

4.1.3. Táppénz, gyermekgondo- 
 zási támogatások 

      

4.1.4. Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások 

      

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

      

4.1.6. Egyéb jövedelem       

4.1.7. Összes jövedelem 
 

      

 
5. Nyilatkozatok a kérelmez ő részéről: 
 
5.1. Nyilatkozom, hogy 
- hozzájárulok* 
- nem járulok hozzá* 
ahhoz, hogy az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatására vonatkozóan nevemet, a vásárolt ingatlan címét és a 
számomra megállapított támogatás összegét az önkormányzat nyilvánosságra hozza. 
 
*(Kérem, aláhúzással jelölje!) 
 
5.2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy Hatvan Város Önkormányzata felé fennálló bármilyen 
adó-, lakbér- vagy egyéb tartozással nem rendelkezem. 
 
5.3. Vállalom, hogy a támogatás futamideje alatt az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásával érintett 
ingatlanban tartózkodom életvitelszerűen. 

 
5.4. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
5.5. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 
 
5.6. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az első lakáshoz jutók támogatásával kapcsolatos eljárás 
során történő felhasználásához. 
 
Hatvan, ……………… év ………………………. hó .…… nap 

 
 

 ……………………………….. 
  kérelmező 

 



6. A kérelem elbírálásához szükséges dokumentumok  
6.1. havi rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a munkáltató által kifizetett mindennemű juttatással növelt, 

a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó keresetéről kiállított munkáltatói igazolás, 
6.2. társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban 

kifizetett ellátást igazoló irat, 
6.3. nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, 

árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a 
balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, 
bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai 
rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék 
folyósítása esetén a nyugdíjfolyósító igazgatóság által év elején kiadott, az ellátás összegét tartalmazó 
irat, valamint a kérelem beadását megelőző hónap jövedelmét igazoló irat, 

6.4. Járási hivatal által folyósított ellátás esetén a Kormányablak által kiadott igazolás a támogatás nettó 
jövedelmét igazoló irat, 

6.5. Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által folyósított ellátás esetén igazolás az ellátás nettó összegéről 
6.6. társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 

jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett 
jövedelem egyhavi átlagának kiszámításához: adóbevallással már lezárt időszakról jövedelemigazolás, a 
kérelem benyújtását közvetlenül megelőző, még nem lezárt adóévi jövedelemről nyilatkozat,  

6.7. gyermektartásdíj esetén a jogerős bírósági határozat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat mellett a 
ténylegesen fizetett tartásdíj utolsó havi átvételét bizonyító bankszámla kivonat vagy postai feladóvevény, 
ezek hiányában a törvényes képviselő által tett nyilatkozat, 

6.8. nyilatkozat arról, hogy a szülő gyermekét/gyermekeit egyedül neveli 
6.9. egyéb, havi rendszerességgel nem mérhető jövedelem esetén a Járási Hivatal Kormányablaka, valamint 

Foglalkoztatási Osztálya által kiadott igazolás arról, hogy ellátást nem folyósítanak részére, valamint a 
kérelmező nyilatkozata, a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap nettó átlagjövedelméről, 

6.10. felsőoktatási intézményben tanulók esetén hallgatói jogviszony igazolása  
6.11. 60 napnál nem régebbi adásvételi szerződés, 
6.12. házastársak esetén házassági anyakönyvi kivonat másolata, 
6.13. gyermekes igénylő(k) esetén a gyermek születési anyakönyvi másolata, 
6.14. élettársi kapcsolatot igazoló közjegyzői okirat, 
6.15. Hatvani lakóhely, tartózkodási hely igazolására szolgáló okmány (személyazonosító igazolvány, lakcímet 

igazoló hatósági igazolvány, hatósági bizonyítvány), 
 

V A G Y O N N Y I L A T K O Z A T  
 

1. A kérelmező személyes adatai 

 
1.1. Neve:........................................................................................................................................................... 
1.2. Születési neve:............................................................................................................................................ 
1.3. Anyja neve: ................................................................................................................................................. 
1.4.Születési helye, ideje (év, hó, nap): ............................................................................................................. 
1.5. Lakóhelye:................................................................................................................................................... 
1.6. Tartózkodási helye: ..................................................................................................................................... 
1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: □□□ □□□ □□□ 
 
2. A kérelmező vagyona 
2.1. Ingatlanok 
2.1.1. 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) 
2.1.2. 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 
2.1.3. 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 
2.1.4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: 
……….................................. város/község ……………............................. út/utca ................... hsz. alapterülete: 
........... m2, tulajdoni hányad: ............................., a szerzés ideje: …................ év 
Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft 



 
2.2. Egyéb vagyontárgyak 
2.2.1. Gépjármű: 
a) személygépkocsi: ……......................................... típus .........…….....…….......... rendszám, szerzés ideje, 

……………..……….. valamint a gyártás éve ……………………………..  
      Becsült forgalmi érték:** ...................................... Ft. 
 
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ................................ típus 

.........…...…………...... rendszám, szerzés ideje,……..valamint a gyártás éve:  ........…........ 
Becsült forgalmi érték:** ............................................ Ft 

 
3. 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 bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a 
vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem 
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. 
 

Nyilatkozat a kérelmez ő részéről:  
 
1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy lakástulajdonnal *  

- rendelkezem 
- nem rendelkezem        

*(Kérem, aláhúzással jelölje!) 
 
2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy lakás, lakóingatlan tulajdonrésszel* 

- rendelkezem, 
- nem rendelkezem        

*(Kérem, aláhúzással jelölje!) 
Ha igen annak helye: …………………………………………………………………………. 
Szerzés jogcíme: vétel, tulajdonközösség megszüntetése, öröklés, egyéb: …………………………………Tulajdoni 
hányada: ………………………% 
(tulajdoni lap és/vagy hagyatékátadó végzés szükséges) 

 
3. Jelenlegi címén milyen jogcímen tartózkodik:  
- tulajdonos,  
- haszonélvező,  
- bérlő,  
- családtag, 
- használó. 
 
4. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásában korábban* 
- részesültem 
- nem részesültem 
*(Kérem, aláhúzással jelölje!) 
 
5. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a megvásárolni kívánt lakás  
Per- teher és illetékmentes* 
Perrel, teherrel, illetékkel terhelt* 
*(Kérem, aláhúzással jelölje!) 
 
6. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a megvásárolni kívánt ingatlan  
Tulajdonjoga rendezett* 
Tulajdonjoga nem rendezett* 
*(Kérem, aláhúzással jelölje!) 
 



7. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy  
Ingatlantulajdonnal még nem rendelkeztem * 
Már rendelkeztem ingatlantulajdonnal, melyet értékesítettem* 
*(Kérem, aláhúzással jelölje!) 
 
8. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a megvásárolni kívánt ingatlan eladója  
 
Nem minősül a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában szabályozott közeli hozzátartozómnak*. 
A Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában szabályozott közeli hozzátartozómnak minősül*. 
*(Kérem, aláhúzással jelölje!) 
 
Lakásvásárlás esetén: 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a megvásárolni kívánt lakás teljes vételárát 
Kifizettem* 
Nem fizettem ki* 
*(Kérem, aláhúzással jelölje!) 
 
Lakásépítés esetén 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy használatba vételi okirattal  
Rendelkezem* 
Nem rendelkezem* 
*(Kérem, aláhúzással jelölje!) 

 
Hatvan, 20……………………………… 

 
….…………………………….  

               kérelmező 
 

V A G Y O N N Y I L A T K O Z A T  
 

1. A kérelmező házastársának/élettársának személyes adatai 

 
1.1. Neve:........................................................................................................................................................... 
1.2. Születési neve:............................................................................................................................................ 
1.3. Anyja neve: ................................................................................................................................................. 
1.4.Születési helye, ideje (év, hó, nap): ............................................................................................................. 
1.5. Lakóhelye:................................................................................................................................................... 
1.6. Tartózkodási helye: ..................................................................................................................................... 
1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:  
 
2. A kérelmező házastársának/élettársának vagyona 
2.1. Ingatlanok 
 
2.1.1. 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) 
 
2.1.2. 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 
 
2.1.3. 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 
 
2.1.4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: 
……….................................. város/község ……………............................. út/utca ................... hsz. alapterülete: 
........... m2, tulajdoni hányad: ............................., a szerzés ideje: …................ év 
Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft 
 



2.2. Egyéb vagyontárgyak 
 
2.2.1. Gépjármű: 
a) személygépkocsi: ……......................................... típus .........…….....…….......... rendszám, szerzés ideje, 

……………..……….. valamint a gyártás éve ……………………………..  
      Becsült forgalmi érték:** ...................................... Ft. 
 
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ................................ típus 

.........…...…………...... rendszám, szerzés ideje,……..valamint a gyártás éve:  ........…........ 
Becsült forgalmi érték:** ............................................ Ft 
 

3. 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 házastársa/élettársa bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a 
vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a 
vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem 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. 

 
Nyilatkozat a kérelmez ő házastársa/élettársa részér ől 

 
1. Nyilatkozom, hogy  
- hozzájárulok* 
- nem járulok hozzá* 
ahhoz, hogy az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatására vonatkozóan nevemet, a vásárolt ingatlan címét és a 
számomra megállapított támogatás összegét az önkormányzat nyilvánosságra hozza. 
 
*(Kérem, aláhúzással jelölje!) 
2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy Hatvan Város Önkormányzata felé fennálló bármilyen 
adó-, lakbér- vagy egyéb tartozással nem rendelkezem. 
 
3. Vállalom, hogy a támogatás futamideje alatt az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásával érintett ingatlanban 
tartózkodom életvitelszerűen. 
 
4. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
5. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 
 
6. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az első lakáshoz jutók támogatásával kapcsolatos eljárás során 
történő felhasználásához.  
 
7. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy lakástulajdonnal *  

- rendelkezem 
- nem rendelkezem        

*(Kérem, aláhúzással jelölje!) 
 
8. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy lakás, lakóingatlan tulajdonrésszel* 

- rendelkezem, 
- nem rendelkezem        

*(Kérem, aláhúzással jelölje!) 
Ha igen annak helye: …………………………………………………………………………. 
Szerzés jogcíme: vétel, tulajdonközösség megszüntetése, öröklés, egyéb: …………………………………Tulajdoni 
hányada: ………………………% 
(tulajdoni lap és/vagy hagyatékátadó végzés szükséges) 
 



9. Jelenlegi címén milyen jogcímen tartózkodik:  
- tulajdonos,  
- haszonélvező,  
- bérlő,  
- családtag, 
- használó. 
 
10. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásában korábban* 
- részesültem 
- nem részesültem 
*(Kérem, aláhúzással jelölje!) 
 
11. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a megvásárolni kívánt lakás  
Per- teher és illetékmentes* 
Perrel, teherrel, illetékkel terhelt* 
*(Kérem, aláhúzással jelölje!) 
 
12. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a megvásárolni kívánt ingatlan  
Tulajdonjoga rendezett* 
Tulajdonjoga nem rendezett* 
*(Kérem, aláhúzással jelölje!) 
 
13. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy  
Ingatlantulajdonnal még nem rendelkeztem * 
Már rendelkeztem ingatlantulajdonnal, melyet értékesítettem* 
*(Kérem, aláhúzással jelölje!) 
 
14. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a megvásárolni kívánt ingatlan eladója  
Nem minősül a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában szabályozott közeli hozzátartozómnak*. 
A Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában szabályozott közeli hozzátartozómnak minősül*. 
*(Kérem, aláhúzással jelölje!) 
 
Lakásvásárlás esetén: 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a megvásárolni kívánt lakás teljes vételárát 
Kifizettem* 
Nem fizettem ki* 
*(Kérem, aláhúzással jelölje!) 
 
Lakásépítés esetén 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy használatba vételi okirattal  
Rendelkezem* 
Nem rendelkezem* 
*(Kérem, aláhúzással jelölje!) 

 
Hatvan, 20……………………………… 

….…………………………… 
Kérelmező házastársa/élettársa 

 
2. melléklet a 11/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez 

 
1. Pontrendszer  

 
 A B C 

1 Folyamatos hatvani lakóhellyel, 
tartózkodási hellyel rendelkezik 

1. év 
2-10. évenként 
10. év után évenként 

2 pont 
5 pont 
7 pont 

2 Folyamatos hatvani munkaviszonnyal 
rendelkezik 

1-10. évenként 
10. év után évenként 

3 pont 
5 pont 

3 Családi állapot gyermekenként 
gyermekét egyedül nevelő 
személy további 

10 pont 
15 pont 

 
 
 



 
2. A támogatás összege  

 
 A B C 

 Pontszám Visszatérítendő 
támogatás (E Ft) 

Vissza nem térítendő 
támogatás (E Ft) 

1 250 pont felett 750 500 
2 230-250 pontig 600 450 
3 190-229 pontig 550 300 
4 150-189 pontig 450 200 
5 90-149 pontig 300 150 
6 31-89 pontig 100 50 
7 30 pont alatt 50 50 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
12/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 

a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányza ti rendelet módosításáról 
 

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

1. § (1) A Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A rendelet személyi hatálya lakóhelyre tekintet nélkül a természetes személyekre, hatvani székhellyel vagy 
telephellyel rendelkező jogi személyekre, jogi személyiség nélküli jogalanyokra, egyéni vállalkozókra és egyéni 
cégekre – beleértve a Hatvan Város Partnere különdíjban részesülő jogalanyt is székhelyre és telephelyre tekintet 
nélkül -, Hatvan Város Önkormányzatára, a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalra, Hatvan Város 
Önkormányzata által fenntartott intézményekre, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra, a Heves 
Megyei Rendőr-főkapitányságra, az Országos Mentőszolgálatra, a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezetre, 
továbbá a Hatvan Kártyát elfogadó beváltóhelyekre terjed ki.” 

(2) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) Hatvan Város Önkormányzata, a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, a Heves Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság, az Országos Mentőszolgálat és a 
Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet, valamint az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 
ingyenesen juthatnak Kártyához, valamint a tulajdonukban lévő, illetve az általuk üzemeltetett vagy használt 
minden gépjárműre, kérelemre, ingyenesen jár a parkolási engedély és behajtási engedély. 

 
2. § Ez a rendelet 2019. május 1-jén lép hatályba és 2019. május 2-én hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2019. április 25.  
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
13/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati piacok m űködésér ől 
 

 
Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti 
jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi  CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § Jelen rendelet célja a Hatvan Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő 
piacokon folytatott kereskedelmi tevékenységgel összefüggő egyes kiegészítő szabályok meghatározása a 
vonatkozó, magasabb szintű jogszabályokkal összhangban. 

 
2. § (1) Jelen rendelet tárgyi hatálya az önkormányzat tulajdonában lévő hatvani 3046/1. hrsz-ú természetben 

a Hunyadi téren lévő piacra (a továbbiakban: Hunyadi téri piac) és a hatvani 4250/1. hrsz-ú, 9271/2. hrsz-ú, 9272. 
hrsz-ú, 9273. hrsz-ú, 10.312 hrsz-ú, 10.313 hrsz-ú, 10314. hrsz-ú és a 4359. hrsz-ú, természetben a Csányi úton 
lévő piacra (a továbbiakban együttesen: piacok) terjed ki. 

(2) A piacok fenntartója az önkormányzat, üzemeltetője a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhelye: 3000 
Hatvan, Szepes Béla utca 2., telephelye: 3000. Hatvan, Temető utca 14/A., tel.: 37/342-006, 30/617-0547, a 



továbbiakban: Intézmény). 
 

3. § (1) A piacok működési rendjét az Intézmény határozza meg a vásárokról, a piacokról és a 
bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak 
szerint. Az Intézmény a tevékenységét a Korm. rendelet, az általa létrehozott működési rend, valamint a vásári, 
piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (XI.26.) EüM rendelet szerint végzi. 
(2) A piacok üzemeltetése során az Intézmény az 1. melléklet szerinti díjak beszedésére jogosult. 
 

4. § (1) Az Intézmény jogosult a piacok területén fizető parkolót üzemeltetni a piacok nyitvatartási idejében. 
(2) A várakozási díj mértéke a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnál alkalmazott gépjármű-kategóriákról szóló 
20/2009. (X.9.) PM rendelet értelmezése szerinti gépjárművek esetében az 1. melléklet szerinti díj, más járművek 
esetében a várakozás ingyenes. 
(3) Az Intézmény a várakozási díjat jogosult közvetlenül, bizonylat ellenében beszedni, a várakozási díj az 
Intézményt illeti meg. 
(4) A parkoló járművek őrzéséről az Intézmény nem köteles gondoskodni. 
(5) A fizető parkolóhelyek területén a gépjárművekben keletkezett károkért az Intézmény nem tartozik 
felelősséggel. 
(6) Az Intézmény köteles a rendelet szabályai szerinti parkolási feltételekről a lakosságot a helyszínen tájékoztatni 

 
5. § (1) Ez a rendelet 2019. május 1-jén lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX. 28.) önkormányzati rendelet. 

 
Hatvan, 2019. április 25.  
 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 

1. melléklet a 13/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez 
 

Piacokon alkalmazandó díjtételek 
 

1. Hunyadi téri piac 
 

Asztal bérleti díj: 15.000 Ft/év 
 2.500 Ft/hó 
 
Területbérleti díj: 12.000 Ft/év 
 2.000 Ft/hó 
 
Asztal helyjegy egész: 500 Ft 
Asztal helyjegy fél: 250 Ft 
 
Mosdóhasználati díj: 100 Ft/alkalom 
 
Parkolási díj: 0 Ft 
 

2. Csányi úti piac 
 
 

Havi bérleti díj: 700 Ft/fm/alkalom 
Féléves kedvezményes bérleti díj: 630 Ft/fm/alkalom 
Napi területbérleti díj: 1.200 Ft/fm/alkalom 
A minimális értékesítési hely: 2 folyóméter (fm) 
 
Regisztrációs díj: 6.000 Ft/év hatályban lévő és 
 új szerződés esetén 
 
Szerződésmódosítás: Első alkalommal ingyenes,  
 minden más esetben 6.000 Ft 
 
Mosdóhasználati díj: 100 Ft/alkalom 
 
Parkolási díj: 200 Ft/gépjármű/nap 

 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2019. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

 
 

Határozat száma:  242/2019. (IV. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. április 25-i ülésének napirendjét a következők szerint 
állapította meg: 
Napirend el őtt:  

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

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés bírósági ülnökök választásáról 
2. Előterjesztés a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium intézményvezetői pályázatának 

véleményezéséről 
3. Előterjesztés a Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pályázatának 

véleményezéséről 
4. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal létrejött 

együttműködési megállapodás módosításáról 
5. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. II. félévi feladat-

végrehajtási tevékenységéről, 2018. évi számviteli törvény szerinti egyszerűsített beszámolójáról, adózás 
utáni eredményének felhasználásáról és célprémium feladat kiértékeléséről 

6. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. II. félévi feladat-végrehajtási 
tevékenységéről, a 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, adózás utáni eredményének 
felhasználásáról és célprémium feladat kiértékeléséről 

7. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. II. félévi feladat-
végrehajtási tevékenységéről, a 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági 
mellékletéről, adózás utáni eredményének felhasználásáról és célprémium feladat kiértékeléséről 

8. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, 2018. évi 
számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági mellékletéről, adózás utáni eredményének 
felhasználásáról és célprémium feladat kiértékeléséről 

9. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2018. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, 2018. évi számviteli törvény 
szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról 

10. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról. Beszámoló az önkormányzat 2018. évi 
gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

11. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi éves belső ellenőrzési jelentéséről 
Előterjeszt ő, előadó az 1-11. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 

12. Beszámoló az önkormányzat 2018. évi adóztatási tevékenységéről 
13. Beszámoló az önkormányzat 2018. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról 

Előterjeszt ő, előadó a 12-13. napirendi pontig:  dr. Szikszai Márta jegyző 
14. Tájékoztató Hatvan város védőnői szolgálatainak 2018. évi tevékenységéről 

Előterjeszt ő, előadó:  Lestyán Balázs alpolgármester 
15. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
16. Előterjesztés a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
17. Előterjesztés az általános iskolai tanulmányokat kezdő gyermekek támogatásáról 
18. Előterjesztés az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról 
19. Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
20. Előterjesztés az önkormányzati piacok működéséről szóló új önkormányzati rendelet elfogadásáról 
21. Előterjesztés a Hatvani Strandfürdő szolgáltatási árainak módosításáról 
22. Előterjesztés a Hatvani Állami Zeneiskoláért Alapítvány támogatásáról 
23. Előterjesztés a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetével kötendő együttműködési 

megállapodásról 
24. Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére nyújtandó felhalmozási célú támogatásról 
25. Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat 

benyújtásáról 
26. Előterjesztés az újhatvani posta áthelyezésével kapcsolatos döntésekről 
27. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem részére 
28. Előterjesztés a sportcsarnok kivitelezési munkái során felhasználására kerülő ivóvíz víz- és 

csatornadíjának továbbszámlázásáról 
29. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő gépjármű értékesítéséről 
30. Előterjesztés a Mezei Őrszolgálat részére új gépjármű vásárlásáról 



Előterjeszt ő, előadó a 15-30. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
31. Egyebek  

ZÁRT ÜLÉS:  
1. Előterjesztés a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő 

Nevelést - Oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
intézményvezetői pályázatának véleményezéséről  

2. Előterjesztés a „Hatvany Irén kitüntető emlékérem – az ifjúságért” kitüntetés adományozásáról 
Előterjeszt ő, előadó az 1-2. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester” 

 
Határozat száma:  243/2019. (IV. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 681., 682. (X. 25.), 759. (XI. 29.), 808., 818., 819., (XII. 13.) 
számú 2018. évi és a 3., 8., 9. (I. 16.), 36., 38., 39., 40., 41., 44., 45., 56., 57., 58. (I. 30.), 73., 74., 99., 101., 105., 
107., 108., 109., 110., 111., 113., 114., 115., 119., 121., 122., 123., 136., 137., 138. (II. 21.), 151., 152., 153., 154., 
155., 156. (III. 12.), 160., 161., 162., 163., 164., 165., 168., 170., 171., 172., 173., 174., 175., 176., 177., 178., 
179., 181., 199., 200., 201., 202., 203., 204., 205., 216., 218., 229. (III. 28.) számú 2019. évi lejárt határidejű 
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja.” 

 
Határozat száma:  244/2019. (IV. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  CLXII. 
törvény 215. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Hatvani Járásbíróságra fiatalkorúak büntető 
ügyeiben eljáró bíróság ülnökeinek az alábbi személyeket választja meg: 
 

Cserhátiné Gyetván Anna Piroska  3000 Hatvan, Szabadság út 36. 
Román Ernő     3000 Hatvan, Dézsmaszéki u. 34. 
Lévainé Máté Judit    3000 Hatvan, Horváth M. út 28. II/8. 
Jakusné Jaloveczky Mária Magdolna 3000 Hatvan, Dembinszky u. 16. 
Ráczné Sisa Ágnes    3000 Hatvan, Munkácsy u. 9/A. 
 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Hatvani Járásbíróság elnökét értesítse és a 
bíróság elnökének közreműködésével biztosítsa a bírósági ülnökök eskütételét, továbbá részükre a 
megbízólevelek átadását.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. május 28. (eskütételre és megbízólevelek átadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  245/2019. (IV. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium (3000 
Hatvan, Balassi Bálint út 17.) intézményvezetői pályázata vonatkozásában támogatja Deák Andrea beadott 
pályázati anyagát és intézményvezetővé történő kinevezését.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. május 2. (a véleményezés megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  246/2019. (IV. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola (3000 
Hatvan, Balassi Bálint út 36.) intézményvezetői pályázata vonatkozásában támogatja Kelemen Attila beadott 
pályázati anyagát és intézményvezetővé történő kinevezését.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. május 2. (a véleményezés megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  247/2019. (IV. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a Robert Bosch Elektronika Kft. szándékát, mely 
szerint a Hatvani Szent István Általános Iskolában a 2019/2020-as tanévtől további – hetedik –  ún. Bosch osztályt 
kíván indítani. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy egyetért az újabb osztály indításával.  
A képviselő-testület az új osztály beindításához szükséges – a határozat mellékletét képező – együttműködési 
megállapodást módosító okiratot jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 



 
MEGÁLLAPODÁS 

EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
amely létrejött egyrészről:  
 
a Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft.  
rövidített elnevezése: Robert Bosch Elektronika Kft. 
Székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1. 
Cégj. sz.: 10-09-023832 
Adószáma: 11672953-2-44 
Képviseli: Stein Wolfgang gazdasági ügyvezető igazgató és Károlyfi Ferenc Józsefné személyügyi vezető 
(a továbbiakban: Bosch) 
 
másrészről: 
 
Hatvan Város Önkormányzata 
Székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Adószáma: 15729394-2-10 
Képviseli: Horváth Richárd polgármester 
(a továbbiakban: Önkormányzat) 
 
harmadrészről: 
 
Hatvani Tankerületi Központ (a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogutódja) 
székhelye: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2. 
adóigazgatási azonosító száma: 15835152-2-10 
ÁHT azonosítója: 361539 
KSH statisztikai számjele: 15835152-8412-312-10, 
képviseli: Horváth Márta tankerületi igazgató  
(a továbbiakban: Fenntartó) 
 
között az alábbiak szerint: 
 
Előzmények: 
Megállapodó felek rögzítik, hogy közöttük 2013. július 17. napján együttműködési megállapodás jött létre, melynek 
tárgya a Bosch munkavállalói részéről a Szent István Általános Iskolába íratott gyermekeik részére igényelt többlet-
szolgáltatások meghatározása, igénybevétele és ellenértéke megfizetésének szabályozása. 
A Bosch képviselői 2019 februárjában jelezték, hogy a dolgozói igények felmérése alapján újabb osztály indítása 
szükséges. Felek az újabb osztály indításával kapcsolatban a 2019/2020. tanévben együttműködésüket - a már 
hivatkozott együttműködési megállapodást - kiegészítve az alábbiak szerint szabályozzák: 

 
1. A megállapodás 2.2.1. alpontjának első mondata a következők szerint egészül ki: 

 
„ 2.2.1. A Fenntartó vállalja, hogy az Iskolában a Bosch munkavállalóinak gyermekei számára a 2013/14. tanévben 
elindított egy első osztályt, amelyet a hetedik évfolyamig megtart (a továbbiakban: B. osztály), míg a 2014/15. tanévtől 
egy további első osztályt indított, melyet a hetedik évfolyamig fenntart (a továbbiakban B.II. osztály), míg a 2015/16. 
tanévtől egy további első osztályt indított, melyet a hetedik évfolyamig fenntart (a továbbiakban B.III. osztály), míg a 
2016/17. tanévtől egy további első osztályt indított, melyet a hetedik évfolyamig fenntart (a továbbiakban B.IV. osztály), 
míg a 2017/18. tanévtől egy további első osztályt indított, melyet a hetedik évfolyamig fenntart (a továbbiakban B.V. 
osztály), míg a 2018/19. tanévtől egy további első osztályt indított, melyet a hetedik évfolyamig fenntart (a továbbiakban 
B.VI. osztály), míg a 2019/2020. tanévtől egy további első osztályt indít, melyet a hetedik évfolyamig fenntart (a 
továbbiakban B.VII. osztály).” 

 
2. A megállapodás 2.2.2. alpontja a következők szerint egészül ki: 
 

„ A Fenntartó kijelenti, hogy a köznevelésre vonatkozó jogszabályok szerint a körzetes és körzetben dolgozó szülők 
iskoláskorú gyermekeinek iskolai elhelyezése, nevelése megoldott, ezért vállalja, hogy az Iskolában a Bosch 
munkavállalói számára maximum 26 fős, vagy a fenntartó egyedi döntése alapján magasabb létszámmal - indítja el 
és tartja fenn a B. Osztályt, a B.II. Osztályt, a B.III. Osztályt, a B.IV. Osztályt, a B.V. Osztályt, a B.VI. Osztályt, 
valamint a B.VII. Osztályt minden, a Megállapodás időtartamára eső tanítási évben. A felveendő tanulók köre a 
Bosch munkavállalói körében végzett felmérés után írásban – az adott tanítási évre vonatkozóan legkésőbb február 
hónap utolsó napjáig – javaslatot tesz a Fenntartónak. Amennyiben az igény meghaladná a rendelkezésre álló 



férőhelyek számát, a Felek tárgyalásokat folytatnak. A beiratkozás az előzetes igények alapján a jogszabályi 
előírások szerint történik.” 

 
3. A megállapodás 2.2.3. alpontja a következők szerint egészül ki: 
 

„A Fenntartó az Iskola pedagógiai programjában egész napos iskolai rendszerben, többletszolgáltatások 
teljesítését vállalja a B. Osztályba, a B.II. Osztályba, a B.III. Osztályba, a B.IV. Osztályba, a B.V. Osztályba, a 
B.VI. Osztályba, valamint a B.VII. Osztályba felvett gyermekek és szüleik számára, a Megállapodás időtartamára 
eső minden tanítási évben. A Fenntartó a többletszolgáltatásokért szülők terhére, a jogszabályban meghatározott 
térítési kötelezettségeken túlmenően többlettérítési kötelezettséget nem állapít meg. A többletszolgáltatásokat 
meghaladó vagy attól eltérő igények felmerülése esetén a Felek tárgyalásokat folytatnak.” 

 
4. A megállapodás 2.3.1. alpontja a jelenlegi szöveg változatlanul hagyása mellett az alábbiak szerint egészül ki: 
 

„ 2.3.1. Amennyiben a fenntartó a Bosch dolgozók gyermekei részére a 2019/2020. tanévtől újabb osztályt indít, 
úgy a Bosch kötelezettséget vállal arra, hogy az osztály elhelyezéséül szolgáló tanterem felújításához szükséges 
anyagi forrást biztosítja, mely a Robert Bosch Elektronika Kft. és a Hatvan Város Önkormányzata között létrejött 
együttműködési megállapodás alapján kerül elszámolásra. Hatvan Város Önkormányzata vállalja, hogy a 
tantermet felújítja 2019. szeptember 1-ig (Iskolai Bosch Beruházás VII.). Az Önkormányzat, mint tulajdonos, a 
Fenntartó feltétlen hozzájárulását adja az ingatlanon végrehajtandó Iskolai Bosch Beruházás VII. 
végrehajtásához.” 

 
5. A megállapodás 2.3.2. alpontja a jelenlegi szöveg változatlanul hagyása mellett az alábbiak szerint egészül ki: 
 

„ A Bosch a 2019/2020. tanévtől indítandó újabb Bosch osztály részére saját költségére – a meglévő tantermi 
bútorzat és felszerelés áttekintése után - beszerzi és térítés nélkül az Önkormányzat tulajdonába adja a Felek által 
kölcsönösen elfogadott bútorokat, berendezési és felszerelési tárgyakat, amelyeket Önkormányzat és a Fenntartó 
kizárólag az Iskolában, a Megállapodásban meghatározott célok megvalósítására használhatja (a továbbiakban: 
Iskolai Tárgyi Eszköz-beszerzés VII.)” 

 
6. Felek az együttműködési megállapodás 2. sz. mellékletét képező Hatvan Város Önkormányzata és a Fenntartó között 
létrejött kiegészítő megállapodást a következők szerint módosítják: 
A megállapodás 1. pontja a következőre módosul: 
 

„1. A Fenntartó a megállapodás 2.2 pontjában meghatározott többletszolgáltatások nyújtására és a Bosch által 
igényelt ügyeleti időszakra (6:00-8:00 és 16:00-18:00) mindösszesen 11 plusz álláshely pénzügyi fedezetét 
biztosítja, amely tartalmazza a mindennapi német nyelvoktatást, valamint heti váltásban úszás, 
lovaglás/korcsolyázás, táncfoglalkozást biztosító személy, valamint a nevelő-oktató munkát segítő személy 
foglalkoztatását. Az ügyeleti időre járó illetményt és a jelen pontban részletesen megjelölt többlet szolgáltatások 
ellenértékét továbbá az osztályonkénti plusz két álláshely (1-5. évfolyam), valamint plusz egy álláshely (6. 
évfolyam) pénzügyi fedezetét Hatvan Város Önkormányzata biztosítja.” 
 

A megállapodás 2. pontja az alábbira módosul: 
 

„ 2. Az 1. pontban meghatározottak biztosítására az Önkormányzat a Bosch által a részére nyújtott Rendszeres 
Hozzájárulás összegéből a 2019/2020. tanévtől bruttó 3.443.000,-Ft/hó, azaz Hárommillió-
négyszáznegyvenháromezer forint/hó összegű támogatást nyújt a Fenntartó számára.” 

 
Megállapodó felek az Iskolai Bosch Beruházás VII. tekintetében a beruházás tartalmát, ellenértékét, a kivitelezéssel 
kapcsolatos, az egyes feleket terhelő kötelezettségekről és illető jogosultságokról megkötik, és az együttműködési 
megállapodás 4. sz. mellékletévé teszik a jelen kiegészítő okirat mellékletét. 
 
Egyebekben az együttműködési megállapodás és a 2. és 3. sz. mellékleteit képező kiegészítő megállapodásnak jelen 
módosításokkal, kiegészítésekkel nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 
 
Jelen módosítás és annak mellékletei 2019. szeptember 1. napján lépnek hatályba. 
 
Hatvan, 2019. …………....        Hatvan, 2019. …………....           Hatvan, 2019. ……….... 
 
 
 Robert Bosch                   Hatvan Város Önkormányzata        Hatvani Tankerületi Központ 
Elektronika Kft.                                                                                                                               

 



Határozat száma:  248/2019. (IV. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a társaság 2018. II. féléves feladat-végrehajtásáról szóló szöveges beszámolót elfogadja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. április 26. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  249/2019. (IV. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a társaság 2018. évre szóló egyszerűsített 
éves beszámolóját 26.155 eFt eszköz-forrás egyező főösszeggel elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a beszámoló elfogadásához és közzétételéhez szükséges okiratok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 26. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  250/2019. (IV. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a társaság 2.343 eFt adózott eredményét elfogadja, és a 2018. évi adózott eredmény teljes összegét 
az eredménytartalékba helyezi.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. április 26. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  251/2019. (IV. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a társaság ügyvezetője vonatkozásában a 2018. gazdasági évre kiírt célprémium feladat értékelését 
elfogadja és az ügyvezető részére a 2018. gazdasági évre kifizethető célprémium összegét az éves bruttó bér 20 
%-ában határozza meg.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 26. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  252/2019. (IV. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 
a társaság 2018. II. féléves feladat-végrehajtásáról szóló szöveges beszámolót elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 26. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  253/2019. (IV. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a társaság 2018. évre szóló egyszerűsített éves 
beszámolóját 112.285 eFt eszköz-forrás egyező főösszeggel elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a beszámoló elfogadásához és közzétételéhez szükséges okiratok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 26. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  254/2019. (IV. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 



a társaság 15.119 eFt adózott eredményét elfogadja, és a 2018. évi adózott eredmény teljes összegét az 
eredménytartalékba helyezi.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. április 26. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  255/2019. (IV. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 
a társaság ügyvezetője vonatkozásában a 2018. gazdasági évre kiírt célprémium feladat értékelését elfogadja és 
az ügyvezető részére a 2018. gazdasági évre kifizethető célprémium összegét az éves bruttó bér 20 %-ában 
határozza meg.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 26. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  256/2019. (IV. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a társaság 2018. II. féléves feladat-végrehajtásáról szóló szöveges beszámolót 
elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 26. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  257/2019. (IV. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.)  alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a társaság 2018. évi 
közhasznúsági mellékletét is tartalmazó egyszerűsített éves beszámolóját 48.628 eFt eszköz-forrás egyező 
főösszeggel elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a beszámoló elfogadásához és 
közzétételéhez szükséges okiratok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 26. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  258/2019. (IV. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a társaság 7.023 eFt adózott eredményét elfogadja, és a 2018. évi adózott eredmény 
teljes összegét az eredménytartalékba helyezi.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 26. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  259/2019. (IV. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a társaság ügyvezetője vonatkozásában a 2018. gazdasági évre kiírt célprémium 
feladat értékelését elfogadja és az ügyvezető részére a 2018. gazdasági évre kifizethető célprémium összegét az 
éves bruttó bér 20 %-ában határozza meg.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 26. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  260/2019. (IV. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 2018. II. féléves feladat-
végrehajtásáról szóló szöveges beszámolót elfogadja.” 



 
H a t á r i d ő  : 2019. április 26. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  261/2019. (IV. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény 4. §-a értelmében a társaság 2018. évre szóló közhasznúsági mellékletét is tartalmazó egyszerűsített 
éves beszámolóját 1.562.723 eFt eszköz-forrás egyező főösszeggel elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a beszámoló elfogadásához és közzétételéhez szükséges okiratok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 26. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  262/2019. (IV. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 34.049 eFt adózott 
eredményét elfogadja, és a 2018. évi adózott eredmény teljes összegét az eredménytartalékba helyezi.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 26. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  263/2019. (IV. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság ügyvezetője 
vonatkozásában a 2018. gazdasági évre kiírt célprémium feladat értékelését elfogadja és az ügyvezető részére a 
2018. gazdasági évre kifizethető célprémium összegét az éves bruttó bér 20 %-ában határozza meg.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 26. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  264/2019. (IV. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 2018. II. féléves feladat-végrehajtásáról szóló 
szöveges beszámolót elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 26. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  265/2019. (IV. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében 
a társaság 2018. évre szóló egyszerűsített éves beszámolóját 4.764 eFt eszköz-forrás egyező főösszeggel 
elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a beszámoló elfogadásához és közzétételéhez 
szükséges okiratok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 26. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  266/2019. (IV. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 381 eFt adózott eredményét elfogadja, és a 
2018. évi adózott eredmény teljes összegét az eredménytartalékba helyezi.” 
 



H a t á r i d ő  : 2019. április 26. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  267/2019. (IV. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. évi gazdálkodásról és annak pénzügyi 
teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja.” 
 
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:  268/2019. (IV. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a belső ellenőrzés által készített, a 2018. évi belső 
ellenőrzések végrehajtásáról szóló, a határozat mellékletét képező éves ellenőrzési jelentést elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
(A 268/2019. (IV. 25.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  269/2019. (IV. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 
138. § (3) bekezdés g) pontjára történő hivatkozással az önkormányzat 2018. évi helyi adóztatási tevékenységéről 
szóló beszámolót elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 25. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője  

 
Határozat száma:  270/2019. (IV. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének 
a 2018. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. május 31. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  271/2019. (IV. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat 2018. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló beszámolót.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. május 31. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  272/2019. (IV. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

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

10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Mojzes-Nagy Marcell, Jakabovits Szófia, Kis Fanni, Versényi Máté, 
Lévai Levente, Balázs Barnabás, Németh Benedek és Kovács Noel gyermekeket 40.000,- Ft egyszeri önálló 
életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe. 

2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 320.000,- Ft – azaz Háromszázhúszezer forint – 
támogatást biztosít. A támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében 
a szociális feladatokban szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 

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

 
Határozat száma:  273/2019. (IV. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat mellékletét képező, a Hatvani 
Strandfürdő (3000 Hatvan, Teleki út 26.) működési rendjének 2019. június 1-jétől érvényes bérlet- és jegyárakra 
vonatkozó mellékletét.” 
 



H a t á r i d ő  : 2019. május 10. (üzemeltető értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 273/2019. (IV. 25.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  274/2019. (IV. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Állami Zeneiskoláért Alapítvány (székhelye: 3000 
Hatvan, Balassi Bálint út 36.) részére bruttó 40.000,- Ft azaz Negyvenezer forint támogatást nyújt az alapítvány és 
a Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola által szervezett fúvószenekari találkozó 
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:  275/2019. (IV. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Nemzetközi 
Protokoll Szakemberek Szervezetével (1037 Budapest, Solymárvölgyi út 182.) a határozat melléklete szerinti 
tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. május 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  
 
Mely létrejött egyrészről a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezete Egyesület (székhely: 1037 Budapest, 
Solymárvölgyi út 182., képviseli: Sztanyekné Hossó Nikoletta, elnök), továbbiakban NPRSZ, 
másrészről Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. képviseli: Horváth Richárd, 
polgármester), továbbiakban Hatvan Város Önkormányzata között, együttesen Felek, az alábbiak szerint: 
 
Felek megállapodnak abban, hogy egymást Együttműködő Partnernek tekintik és az alábbi területeken működnek 
együtt: 
 

1.) Rendezvényszervezés, protokoll jellegű rendezvények   

Felek megállapodnak, hogy kölcsönösen térítésmentesen biztosítanak egymás számára - igény felmerülése esetén - 
szakmai előadókat saját szervezésű rendezvényeik kapcsán. Harmadik fél számára szervezett rendezvény esetében az 
előadói díjból kedvezményt nyújtanak, melynek mértéke az adott rendezvényhez igazodva későbbi egyeztetés tárgyát 
képezi.  
A városban megrendezésre kerülő különböző szintű protokolláris események előkészítése, és a gyakorlati végrehajtás 
során, Hatvan Város Önkormányzata a rendezvény sikeres végrehajtása érdekében szorosan együttműködik az 
NPRSZ-szel.    
 

2.) Szakmai napokon való részvételi lehetőség, szakmai előadások 

Felek megállapodnak, hogy kölcsönösen lehetővé teszik egymás rendezvényein, szakmai napjain való részvételt az 
alábbiak szerint: 
 
Az NPRSZ, Hatvan Város Önkormányzata vezetői számára térítésmentes részvételi lehetőséget biztosít az NPRSZ 
által szervezett belső szakmai napokon. Ennek kapcsán az Önkormányzat vezetőit a levelezőlistájára felveszi, a 
programokra meghívót küld a város polgármestere által megadott e-mail cím(ek)re. A vezetők, akadályoztatás esetén 
átadhatják ezt a jogot más önkormányzati tagnak, de csak a vezetőség létszámának keretéig.  
 
Az NPRSZ lehetőséget biztosít továbbá Hatvan Város Önkormányzata tagjainak részére pártolótagság 
igénybevételére és ennek keretében a szakmai programok ingyenes látogatására. Amennyiben bármely önkormányzati 
vezető részt kíván venni az NPRSZ által szervezett belső vagy külső helyszínen szervezett programon, de nem kíván 
pártoló tagsággal élni, úgy az NPRSZ vendégként tudja regisztrálni és kedvezményes, 1.000 Ft/fő részvételi díjat állapít 
meg részére. 



 
Hatvan Város Önkormányzata lehetőséget biztosít az NPRSZ elnökségi tagjainak arra, hogy az Önkormányzat 
szervezésében megrendezésre kerülő szakmai eseményeken térítésmentesen részt vehessenek. Hatvan Város 
Önkormányzata az NPRSZ tagjai számára lehetőséget biztosít arra, hogy szakmai előadások keretében az 
önkormányzati alkalmazottak, munkatársak szakmai továbbképzésein tevékenyen részt vegyenek. A Hatvan Város 
Önkormányzata által szervezett szakmai rendezvényeken/eseményeken a szervező az adott rendezvényre esedékes 
részvételi díjat állapítja meg. 
 

3.) Testvérvárosi kapcsolattartás 

Hatvan Város Önkormányzata szorosan együttműködik az NPRSZ-szel abban, hogy a már meglévő 
testvérvárosokkal a kapcsolattartást és az együttműködést közösen fenntartják, és magasabb szintre emelik.   
 

4.) Szakmai segítségnyújtás 

A Felek kölcsönösen törekednek arra, hogy egymás jó hírnevét keltsék. Szakmai együttműködésükre a kölcsönösség 
és a segítségnyújtás a jellemző. Egymás szolgáltatásait igény szerint előnyben részesítik, illetve együttműködő partneri 
minőségüket a külső kommunikációban hangsúlyozzák. 
 
5.) Felek megállapodnak, hogy üzleti, szakmai kapcsolatuk során tudomásukra jutott bármely információt 
bizalmasan kezelnek, üzleti titokként kezelik, azt harmadik fél számára semmilyen módon ki nem adják. Felek 
tudomásul veszik, hogy az üzleti titok megsértésével kártérítésre kötelezhetőek, melynek kapcsán sikertelen 
megegyezés esetén a Ptk. megfelelő rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
 
6.) A Felek által kijelölt szakmai kapcsolattartók:  

NPRSZ részéről: Sztanyekné Hossó Nikoletta, elnök  

Hatvan Város Önkormányzata részéről: Horváth Richárd, polgármester  

A Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodással kapcsolatos esetleges vitáikat elsősorban tárgyalás útján 
rendezik, illetve a Ptk. megfelelő rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
Jelen megállapodást a Felek - annak közös értelmezését követően - mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai 
napon aláírásukkal látják el. 
 
Kelt: …………., 2019. ……………..       – n 
 

 .…….........…………………              ...…….........……………… 
             Sztanyekné Hossó Nikoletta                     Horváth Richárd 
                             elnök                          polgármester 

             NPRSZ                                                   Hatvan Város Önkormányzata  
 

Határozat száma:  276/2019. (IV. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, 
Népkert utca 2.) részére a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési 
támogatáshoz szükséges bruttó 77.598 e Ft összegű saját forrást biztosít. 
Az önerő biztosításhoz szükséges bruttó 77.598 e Ft összegű pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 
2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között az „FC 
Hatvan Egyesület - Sportfejlesztési program pályázati önrész” költséghelyen rendelkezésre áll.   
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező támogatási 
szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 30. (támogatási szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

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

másrészről a  



Futball Club Hatvan Egyesület  (székhelye: 3000 Hatvan, Népkert utca 2.; adószáma: 19136840-1-10; 
bankszámlaszáma: OTP Bank 11739054-20132149; tel.: 06-30/221-39-76; képviseli: Ofella Zoltán elnök  (a 
továbbiakban: Támogatott) között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata a Támogatott részére 
 

77.598 e Ft, azaz 
Hetvenhétmillió-ötszázkilencvennyolcezer  forint  

 
összegű támogatást biztosít a 2019. évi költségvetésben a felhalmozási kiadások terhére. 
 
2. A támogatás kizárólag az alábbi célra használható fel: 
 

-  Tervezői díj      bruttó   1.869. e Ft 
- Fedett lelátó I. ütem     bruttó 57.445  e Ft 
- Lelátó bontása      bruttó   7.319  e Ft 
- Tervezői díj (vendéglelátó)    bruttó   1.560  e Ft  
- Közmű építése     bruttó   9.405  e Ft 

 
3. a)  A támogatás összegét a Támogató a Támogatott kérésének megfelelő ütemezés szerint, átutalással 
fizeti ki a Támogatott részére. 
 
b) A kifizetés feltétele, a Támogatott részére kifizetett összegre vonatkozóan, ha a Támogatott az összeget 
nem szerződésszerűen használja fel, azt visszafizeti a Támogató részére. 
 
4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a Támogató 
a Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a céljelleggel kapott összeg rendeltetésszerű 
felhasználásáról. A Támogatott legkésőbb 2020. január 31. napjáig a  teljes összeg felhasználásáról 
köteles elszámolni a Támogató felé. Az elszámolásba n 2019. december 31-ig pénzügyileg teljesített 
számlák, valamint szakmai beszámolója szerepelhet, annak mellékletét képez ő dokumentumaival 
együtt. 
 

5. A támogatásról a vonatkozó rendelet mellékletét képező elszámoló lap kitöltésével, szakmai 
beszámolóval, saját nevére kiállított, záradékkal ellátott számlával, vagy felhasználást igazoló pénzügyi 
bizonylatokkal kell elszámolni. A számláknak és bizonylatoknak a Gazdálkodási Iroda által hitelesített 
másolatnak kell lenniük. A szakmai beszámolót és a kitöltött elszámoló lapot a mellékelt számlával, vagy 
felhasználást igazoló pénzügyi bizonylatokkal a 4. pontban feltüntetett határidőre a Gazdálkodási Irodára kell 
benyújtani. 
 
6. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott cél nem 
valósult meg, úgy az átutalt támogatás összegét jegybanki alapkamattal növelten köteles – a kamatokat is 
lejárt tartozásnak tekintve – felszólítás nélkül a Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 
10403538-49575051-56561001 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni.  
 
6. a) A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben nem a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott 
célra használja fel a támogatás összegét, vagy amennyiben elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, 
úgy a támogatás összegét a jegybanki alapkamat kétszeresével növelten köteles – a kamatokat is lejárt 
tartozásnak tekintve – a Gazdálkodási Iroda felszólítását követő 8 napon belül a Támogató Kereskedelmi és 
Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10403538-49575051-56561001 számú költségvetési elszámolási számlájára 
visszautalni.  
b) A visszautalás támogatottnak felróható késedelme esetén a Támogatott – a késedelembe esés napjától 
számított – további 7%-os mértékű kamatot is köteles megfizetni.  
 
7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy:  
- a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást,  
- amennyiben a feladat a Támogatottnak fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik – a 
Támogató részére történő bejelentési kötelezettség teljesítése mellett – a Támogatottnak a támogatásról le 
kell mondania, 
- közérdekből nyilvános a támogatási döntést előkészítő és a támogatási döntést meghozó szerv vagy 
személy által a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adatnak és különleges adatnak 
nem minősülő adat, azonban annak megismerésére a közérdekű adatokra vonatkozó törvényi 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 



 
8. Ezen megállapodás aláírásának napjától 2019. december 31. napjáig tartó határozott időre szól. 
 
9. Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok személyében nem állnak fenn.  
 
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény, az államháztartásról szóló a 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.  
 
11. A jelen szerződés egymással megegyező, négy eredeti példányban készült. A szerződő felek a jelen 
szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a szerződést, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá. 
 
Hatvan, 2019. április    . 
 
  
 …................................................   …....................................................  
  Támogató           Támogatott   
  
         Horváth Richárd          Ofella Zoltán 
           polgármester              elnök 
 
Pénzügyi ellenjegyző: 
 
 
…......................................................... 
   Bánkutiné Katona Mária 
 gazdálkodási irodavezető 

 
Határozat száma:  277/2019. (IV. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatás ”c.” alcél, belterületi utak, járdák, hidak felújítása című pályázati felhívásra a 
Bajcsy-Zsilinszky út Teleki út és Mátyás király utca közötti szakaszának, a Teleki út Bajcsy-Zsilinszky út és Jókai 
utca közötti szakaszának, valamint a Thököly utca Teleki úti csatlakozási rész felújítására vonatkozóan. A pályázat 
becsült összköltsége bruttó 66.168.067,- Ft. Az igényelt támogatási összeg 30.000.000,- Ft. A pályázat 
benyújtásához 36.168.067,- Ft pályázati önerő szükséges.  
A pályázati önrész Hatvan Város Önkormányzata a 2020. évi költségvetésébe betervezésre kerül. A képviselő-
testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtására és a pályázathoz szükséges 
dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. május 31. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  278/2019. (IV. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan 3. postának az önkormányzati tulajdonú Hatvan, 
Rákóczi út 29. szám alatt található épületbe történő áthelyezéséhez szükséges biztonságtechnikai rendszer 
kiépítésével az MPT Security Magyar Posta Takarék Biztonsági és Logisztikai Zrt.-t (székhely: 1152 Budapest, 
Telek utca 5.) bízza meg bruttó 1.498.801,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Rákóczi út 29. ingatlan” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
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:  279/2019. (IV. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan 3. postának az önkormányzati tulajdonú Hatvan, 
Rákóczi út 29. szám alatt található épületbe történő áthelyezéséhez szükséges informatikai rendszer kiépítésével 
az SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs Zrt.-t (székhely: 1142 Budapest, Szihalom u. 7.) bízza meg bruttó 
826.821,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 



Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Rákóczi út 29. ingatlan” költséghelyen 407.974,- Ft erejéig, valamint 
az általános tartalék költségkeret terhére 418.847,- Ft erejéig rendelkezésre áll.” 
 
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:  280/2019. (IV. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Budapesti Műszaki és 
Gazdasági Egyetem Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszéke (1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3-5. K épület 
mf.33., a továbbiakban: BME) részére ahhoz, hogy a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő hatvani 
5042/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő, Köztársaság utcai csapadékvíz átemelő szivattyúházban mintavevő készüléket 
helyezzen el, a városi csapadékvíz hálózatból mintát vegyen további vizsgálatok elvégzése céljából. 
Hatvan Város Önkormányzata a tevékenység során keletkező esetleges károkért felelősséget nem vállal és a 
BME köteles a tevékenység során a szakmai, munka- és balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul betartani. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. május 6. (kérelmező értesítése) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  281/2019. (IV. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő volt cukorgyári területen, a 
hatvani 5331/40 hrsz.-ú földrészleten épülő sportcsarnok kivitelezési munkái során szükséges vízfelhasználást 
biztosítja a területen lévő ivóvízrendszerekből a kivitelező „VARIABAU” Kft. részére. A képviselő-testület a víz 
díjának továbbszámlázása, a díjak megtérítése érdekében a határozat mellékletét képező, víz- és csatornadíj 
továbbszámlázásáról szóló szerződést köt a „VARIABAU” Kft.-vel. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. május 10. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
SZERZŐDÉS 

víz- és csatornadíjak továbbszámlázásáról 
 
amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
 
Név: Hatvan Város Önkormányzata  
Székhely:   3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Telefon:   37/542-300 
Fax:   37/345-455 
Képviseletében:  Horváth Richárd polgármester 
KSH törzsszám:  15729394-8411-321-10 
Adószám:   15729394-2-10 
Bankszámlaszám:   K&H Bank Nyrt. 10403538-49575051-56561001 
mint tulajdonos (a továbbiakban: tulajdonos) 
 
Cégnév:   „VARIABAU” Kft.  
Székhely:  3300 Eger, Trinitárius u. 2. 
Tel.:  06/30-953-1848 
KSH száma:            11160452-4120-113-10 
Képviseletében:    Eged Máté Henrik 
Cg.:      10-09-020771 
Adószám:      11160452-2-10 
Bankszámlaszám:   10103513-16051729-00000001 
mint vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) 
 
együttesen felek (továbbiakban: felek) között az alábbi feltételek mellett: 
 
Előzmények:  

1. Felek megállapítják, hogy a tulajdonos és a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület, mint földhasználó 
egymással 2017. január 11. napján  a hatvani 5331/40 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában földhasználati jogot alapító 
okiratot, valamint 2017. január 12. napján megállapodást kötöttek a sportcsarnok beruházáshoz kapcsolódó 



jogviszonyok rendezése tárgyában. A beruházás a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 
rendelkezései alapján, a Magyar Kézilabda Szövetség által 2015. augusztus 12-én kelt támogató határozatában foglaltak 
alapján a sportfejlesztési program keretében kerül megvalósításra. 

2. Felek megállapítják, hogy a földhasználó és a vállalkozó 2018. november 6-án vállalkozási szerződést kötöttek a 
„Hatvan sportcsarnok” elnevezéssel uniós eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást követően a kivitelezési 
munkákra. 

3. A vállalkozó kérte, hogy a kivitelezési munkák során a hatvani 5331/40 hrsz.-ú és a hatvani 5331/21 hrsz-ú 
ingatlanok területén  kiépített ivóvízrendszerből vehessen vizet. A vízmérőórák tekintetében a fogyasztó Hatvan Város 
Önkormányzata. 
 
1. A szerződés tárgya és időtartama  

1.1. Jelen megállapodás tárgya a hatvani 5331/40 hrsz.-ú ingatlanon épülő sportcsarnok (a továbbiakban: sportcsarnok) 
kivitelezési munkái során a kivitelezés időtartama alatt felhasznált ivóvíz víz- és csatornadíjának továbbszámlázása a 
vállalkozó részére. 
 
A felhasználási helyek vizmérőóráinak azonosítója és a vízórák állása azok kivitelező részére történő használatba 
adáskor  
 
174072611 számú vízóra;  mérőóra állása:   153 m3,  hatvani 5331/21 hrsz. 
17-505025381 számú vízóra;  mérőóra állása:     7 m3,  hatvani 5331/21 hrsz. 
17-505025379 számú vízóra;  mérőóra állása:     9 m3,  hatvani 5331/40 hrsz. 
174060566 számú vízóra;  mérőóra állása :      0 m3,  hatvani 5331/40 hrsz. 

 

A vállalkozó az előzőekben rögzített mérőóra állások utáni ivóvíz fogyasztást fizeti. 

1.2. A vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az 1.1. pontban jelzett ívóvíz vételt kizárólag a sportcsarnok 
kivitelezési munkáihoz kapcsolódóan használhatja. A vállalkozó vállalja, hogy a használatába bocsátott vízvételi 
helyeket nem hasznosítja más módon, harmadik személy használatába nem adja. 

1.3. A vállalkozó köteles a mérőhelyeket rendeltetésszerűen használni. A vállalkozó vállalja továbbá, hogy jelen 
megállapodás megszűnésekor az 1.1. pontban meghatározott  mérőhelyeket rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotban az önkormányzat birtokába visszaadja. 

2. A víz- és csatornadíjak továbbszámlázása 

2.1. A tulajdonos a vállalkozó felé számlát bocsát ki a víz- és csatornadíjakkal kapcsolatosan. 

2.2. A felek megállapodnak abban, hogy a víz- és csatornadíjak számlázási alapja az Önkormányzat részére a Heves 
Megyei Vízmű Zrt. részéről ténylegesen kiszámlázott díj, illetve az eseti jelleggel felmerülő kiszámlázott egyéb költség. 

2.3. A tulajdonos a Heves Megyei Vízmű Zrt. részéről kiszámlázott díjat a számla kézhezvételét követő 30 napon belül 
továbbszámlázza a vállalkozó részére, aki a számlát annak kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással köteles 
megfizetni. A teljesítésigazolás az önkormányzat feladata. Késedelmes fizetés esetén esetén a vállalkozó a Ptk. szerinti 
késedelmi kamatot köteles fizetni. 

3. Kapcsolattartók: 

Tulajdonos részéről: 
Szedmák Péter 
e-mail: szedmak.peter@hatvan.hu 
tel.: 37/542-300  

Vállalkozó részéről: 
      Eged Máté Henrik 

e-mail: variabau.eged.mate@gmail.com 
tel.: 06 30 953 1848 

 
4. A szerződés megszűnése, megszüntetése, módosítása 

A szerződés határozott időre jött létre, az megszüntethető: 

a.) közös megegyezéssel írásban, 

b.) azonnali hatályú felmondással, ha valamelyik szerződő fél a szerződéses kötelezettségét olyan súlyosan megszegi, 
hogy a másik féltől nem várható el a szerződés további fenntartása. 



5. Egyéb rendelkezések 

5.1. A felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni. 
Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy felek a vitás kérdések rendezésére pertárgyértéktől függően kikötik a 
Hatvani Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

5.2. Jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a felek a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a magyar jog egyéb rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

5.3. A Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
aláírták. 

Jelen megállapodás 6 eredeti példányban készült, amelyből 4  példány az Önkormányzatot, 2 példány a válllalkozót 
illeti meg. 
 
Hatvan, 2019. május ... 
 

Hatvan Város Önkormányzata 
Horváth Richárd polgármester 

”VARIABAU” Kft. 
Eged Máté Henrik ügyvezető 

Határozat száma:  282/2019. (IV. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, Mitsubishi L200 típusú, NGW-849 
forgalmi rendszámú gépkocsi elidegenítésére irányuló 216/2019. (III.28.) számú határozata alapján meghirdetett 
nyílt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja és a gépjárművet elidegeníti Csizmazia Erzsébet (szül.: 
Csizmazia Erzsébet) 2162 Őrbottyán, Arany J. u. 41. sz.  alatti  lakos részére bruttó 4.600.000,- Ft, azaz 
Négymillió-hatszázezer forint vételáron. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázati kiírásban foglalt feltételek szerinti 
adásvételi szerződés megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. május 31. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  283/2019. (IV. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevő 
Kaposvár-Car Kft.-től (7400 Kaposvár, Pécsi u. 4.; adószám: 11921941-2-14; cégjegyzék sz.: 14-09-304336, 
képviseli: Kovács Levente János ügyvezető) egy szahara bézs színű Dacia Duster típusú gépjárművet vásárol 
bruttó 5.084.000,- Ft értéken a megrendeléstől számított 10 napos birtokba vételi határidővel. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a gépjármű megrendelésére, a szükséges jognyilatkozatok 
megtételére, valamint az adásvételi szerződés aláírására. 
A gépjármű beszerzéséhez a pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségevetéséről szóló 
2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „gépjármű beszerzés (Mezőőri 
Szolgálat részére)” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. május 31. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  284/2019. (IV. 25.) z.ü. sz.  képv iselő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést - Oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény intézményvezetői pályázata vonatkozásában támogatja Vörösné Habó Judit beadott pályázati anyagát 
és intézményvezetővé történő kinevezését.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. május 2. (a véleményezés megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  285/2019. (IV. 25.) z.ü. sz. képvi selő-testületi határozat  

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

 
Határozat száma:  286/2019. (IV. 25.) z.ü. sz. képvi selő-testületi határozat  

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

 
 



Határozat száma:  287/2019. (IV. 25.) z.ü. sz. képvi selő-testületi határozat  
 

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

* * * 
 
 

K I V O N A T  
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 2019. április 25-én 

 megtartott ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 
Napirendi pont címe:  

Tájékoztató Hatvan város védőnői szolgálatainak 2018. évi tevékenységéről 
Előterjeszt ő, előadó:  Lestyán Balázs alpolgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Lestyán Balázs alpolgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan város védőnői szolgálatainak 2018. évi tevékenységéről 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. 


