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TARTALOMJEGYZÉK  
 
 
 

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 
 
 

12/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete  
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilván tartásából történ ő adatszolgáltatásról 

szóló 15/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelet módos ításáról 
 
 

13/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete  
a Hatvan, Csányi úti  piac látogatásának eltér ő szabályairól szóló 11/2020. (V. 13.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésér ől 
 
 

14/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyis égek bérletér ől és elidegenítésér ől 

szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módo sításáról  
 
 

15/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete  
a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterül etek használatáról szóló 17/2016. (VII. 1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  
 
 

16/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete  
a közösségi együttélés alapvet ő szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeir ől szóló 13/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet m ódosításáról  
 
 

17/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról  

 
 
 
 

2020. JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

  

 



Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
12/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete  

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilván tartásából történ ő adatszolgáltatásról szóló 15/2015. 
(V. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvény 21. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából történő adatszolgáltatásról szóló 15/2015. 
(V. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Hatvan város jegyzője által vezetett polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából a 
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 
17. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adatokat az önkormányzat és szervei az alábbi feladataik 
ellátásához jogosultak igényelni: 

a) adóügyi igazgatás; 
b) pénzügyi igazgatás és gazdálkodás; 
c) helyi közbiztonsággal kapcsolatos önkormányzati feladatok; 
d) személyzeti-, munkaügyi-, humánpolitikai feladatok; 
e) mezőőri járulékkal kapcsolatos feladatok; 
f) környezetvédelmi feladatok; 
g) állatvédelemmel kapcsolatos feladatok; 
h) településkép védelmi és építésügyi hatósági feladatok; 
i) önkormányzat által magánszemélyek részére történő ingyenes vagy kedvezményes juttatás nyújtásával 

kapcsolatos feladatok; 
j) a 60. életévüket betöltő Hatvanban állandó lakóhellyel rendelkező állampolgárok köszöntése.” 
 
2. § Ez a rendelet 2020. július 1-jén napján lép hatályba, és 2020. július 2-án hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2020. június 25. 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
13/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 

a Hatvan, Csányi úti  piac látogatásának eltér ő szabályairól szóló 11/2020. (V. 13.) önkormányzati  rendelet 
hatályon kívül helyezésér ől 

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

 
1. § Hatályát veszti a Hatvan, Csányi úti piac látogatásának eltérő szabályairól szóló 11/2020. (V. 13.) 

önkormányzati rendelet. 
 
2. § Ez a rendelet 2020. június 27-én lép hatályba, és 2020. június 28-án hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2020. június 25. 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének  

14/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyis égek bérletér ől és elidegenítésér ől szóló 19/2011. (IV. 

1.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (3) § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontja 
szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 



1. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. 
(IV. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A Polgármester és a Szociális és Lakásügyi Bizottság döntésének szakmai előkészítésében az üzemeltető 
mellett 

a) fecskelakás, szociális fecskelakás, szükséglakás, a szociális alapon történő bérbeadás, valamint a 
jogosultság felülvizsgálata esetén a Hatvani Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájának Általános Igazgatási 
Osztálya (a továbbiakban: Általános Igazgatási Osztály); 

b) munkahelyteremtés, munkaerőmegtartás elősegítése érdekében, nehéz helyzetbe került, lakáshitellel 
rendelkező polgárok védelme érdekében nem szociális alapon, önkormányzati tulajdonosi érdekből, költségelven, 
valamint piaci alapon történő bérbeadás esetén a Műszaki és Városfejlesztési Irodája (a továbbiakban: Műszaki 
Iroda) vesz részt.” 

 
2. § (1) A R. 4. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(Az üzemeltető által gyakorolt bérbeadói jogok:) 
„a) lakásbérleti szerződés megkötése, módosítása közjegyzői okiratba foglalva, illetve közös megegyezéssel 

való megszüntetése azzal, hogy a szerződést a Szociális és Lakásügyi Bizottság felhatalmazó határozata alapján 
az üzemeltető törvényes képviselője jogosult aláírni; a közjegyzői okirat elkészítésével kapcsolatban felmerülő 
valamennyi költség a bérlőt terheli, kivéve a szükséglakás bérbeadására vonatkozóan kötött bérleti 
szerződéseket;” 

(2) A R. 4. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(Az üzemeltető által gyakorolt bérbeadói jogok:) 
„d) lakás használatának ellenőrzése, a bérbeadás feltételei meglétének ellenőrzése a 25. § rendelkezéseire 

tekintettel;”    
 
3. § A R. 6. §-a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki: 
„(3) Amennyiben a lakás bérleti szerződésében meghatározott határozott idejű bérbeadási időtartam lejárt, a 

bérlő önhibáján kívül nem tudott kiköltözni a lakásból és a szerződés meghosszabbítására e rendelet szabályai 
szerint már nincs lehetőség, különös méltánylást érdemlő esetben - a bérlő kérelmére és az üzemeltető 
javaslatára - a Szociális és Lakásügyi Bizottság a bérleti szerződést egy év határozott időtartammal 
meghosszabbíthatja. 

Különös méltánylást érdemlő esetnek minősül a Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet, vagy 
más, a kérelmező vagy családja életében igazolható módon bekövetkezett, olyan esemény, előre nem látható 
életkörülmény, aminek eredményeképpen a bérlő nem tud kiköltözni a lakásból. 

(4) A (3) bekezdés szerinti bérleti szerződés meghosszabbításáról szóló szerződést közjegyzői okiratba kell 
foglalni, melynek költsége – a szükséglakás kivételével - a bérlőt terheli. Nem lehet meghosszabbítani a bérleti 
szerződést, ha  

a) a bérlővel szemben a 25. § (1) bekezdése szerinti kizáró ok áll fenn,  
b) a bérlő a lakásbérleti szerződésben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul nem teljesítette, vagy 
c) a bérlőnek a (3) bekezdés szerinti kérelme benyújtásának időpontjában lakbér- és közüzemi díjtartozása 

van. 
(5) A (3) bekezdésben meghatározott lakások bérlői részére – kérelmükre - a Szociális, Gyermekjóléti és 

Egészségügyi Szolgálat Családsegítő Szolgálata segítséget nyújt annak érdekében, hogy a bérleti szerződés 
hatályának meghosszabbított időtartama alatt a bérlők lakáshoz jutását elősegítse.” 

 
4. § A R. 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) A bérleti jogviszony felülvizsgálatának eredményétől függően a bérlő lakbértámogatásra lehet jogosult a 

szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján.” 
 
5. § A R. 21. §-a a következő (5) és (5a) bekezdéssel egészül ki: 
„(5) Önkormányzati lakást közérdekből legfeljebb 5 év határozott időtartamra lehet bérbe adni. 
(5a) A közérdekből bérbe adott lakás bérleti szerződését a bérlő kérelmére a bérbeadás jogcímének 

fennállásáig, de legfeljebb 5 év határozott időtartammal lehet meghosszabbítani. A bérleti szerződés a bérlő 
kérelmére több alkalommal is meghosszabbítható.” 

 
6. § (1) A R. 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A bérlő a bérleti szerződés fennállása alatt köteles életvitel-szerűen a lakásban lakni, a két hónapot 

meghaladó távollétét és annak időtartamát, valamint az adataiban bekövetkezett változást a bérbeadónak írásban 
bejelenteni. Ha a bérlő e bejelentési kötelezettségét elmulasztotta és a mulasztás okát a felhívást követően hitelt 
érdemlően igazolni nem tudja, vagy nem a Lakástv. 3. § (2) bekezdésében felsorolt ok folytán van távol a bérelt 
lakásból, a bérleti szerződését fel kell mondani. E feltételt a bérleti szerződésnek tartalmaznia kell.  

(2) A R. 34. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Az üzemeltető a rendeltetésszerű használatot, a bérbeadás 25. § szerinti feltételeinek meglétét, valamint a 

szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente egy alkalommal, munkanapokon, a bérlő nyugalmának 
zavarása nélkül jegyzőkönyvi rögzítés mellett ellenőrzi. A bérlő az ellenőrzést tűrni köteles.  

 
7. § Ez a rendelet 2020. július 1-jén lép hatályba és 2020. július 2-án hatályát veszti. 



 
Hatvan, 2020. június 25. 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
15/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 

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

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § 
(1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 

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

(E rendelet alkalmazásában:) 
„a) Közvetlen lakókörnyezet tisztántartásával összefüggő tevékenység: A közfoglalkoztatásról és a 

közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 1. § (4j) 
bekezdés (a)-d) pontjában meghatározott terület tisztántartása, az ott meghatározott rendellenes állapot 
megszüntetése.” 

(2) A R. 3. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(E rendelet alkalmazásában:) 
„d) Szolgáltató: Hatvani Szolgáltató Kft. (3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.)” 
(3) A R. 3. §-a a következő s)-u) ponttal egészül ki: 
(E rendelet alkalmazásában:) 
„s) idegenhonos faj: Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének 

megelőzéséről és kezeléséről szóló Európai Parlament és a Tanács 1143/2014/EU rendelete (2014.október 22., a 
továbbiakban: 1143/2014/EU rendelet) 3. cikk 1. pontja szerinti meghatározás. 

t) idegenhonos inváziós faj: Az 1143/2014/EU rendelet 3. cikk 2. pontja szerinti meghatározás. A természetes 
növényvilágra veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok hazai tudományos alapú jegyzéke megtalálható a 
Magyar Állami Természetvédelem Hivatalos Honlapján (www.terveszetvedelem.hu oldalon). 

u) telekhatártól mért telepítési távolság: Fa esetében a növény törzsének, fásszárú növény esetében a növény 
gyöktörzsének középpontja és a szomszédos ingatlan telekhatára között mért távolság.” 

 
2. § A R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„6. § (1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, másnak a használatában lévő ingatlanok 

tisztántartásáról – eltérő megállapodás hiányában – a használó, (a továbbiakban: használó, együtt: tulajdonos) 
köteles gondoskodni. 

(2) A tulajdonos köteles gondoskodni: 
a) az ingatlanhoz kapcsolódó utcafronti közterületen az ingatlan melletti járdaszakasz és – ha az ingatlan 

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

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

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló 
terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok 
eltávolításáról, az egyes épületek körüli – az 1. függelékben meghatározott – virágágyások gondozásáról, továbbá 
az egyes társasházakhoz tartozó – a 3. függelékhez tartozó térképszelvényeken meghatározott – zöldterület 
tisztántartásáról, gondozásáról, a hulladékgyűjtő edény környezetének tisztántartásáról; 

d) a lakhatás helyéül szolgáló ingatlan (az azon lévő építmény, kert, udvar) tisztán tartásáról, 
gyommentesítéséről, a füves terület gondozásáról; 

e) az ingatlanon felhalmozott hulladék vagy egészségre káros anyagok tárolásának megszüntetéséről; 
f) az ingatlanon lévő balesetveszélyes építmény veszélyességének megszüntetéséről, 
g) az ingatlan elhanyagolt állapotának megszüntetéséről, a növényi és állati kártevők, kórokozók 

elszaporodásának megakadályozásáról; 
h) az ingatlanról a közterületre benyúló faágak, cserjék és más növények ingatlan határáig történő 

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

de legalább 5 méter távolságban a növényzetnek  az úttest burkolatmagasságától számított 60 cm-re történő 
visszavágásáról. 



(3) Két szomszédos ingatlan közötti közforgalmú területsáv esetében a tisztántartási, zöldterület-gondozási 
kötelezettség a tulajdonosok között 50-50 %-ban oszlik meg. 

(4) A közterület takarításából, zöldterület-gondozásából keletkezett hulladék ártalommentes elhelyezése a 
közterülettel határos ingatlan tulajdonosának kötelezettsége. 

(5) Az ingatlanhoz rendszeresített háztartási hulladékgyűjtő-edény befogadóképességét meghaladó 
hulladéknak az engedélyezett hulladéklerakóra történő elszállíttatásáról a tulajdonos köteles gondoskodni.” 

 
3. § A R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„11. § (1) Amennyiben a tulajdonos nem tudja ellátni a 6. § (2) bekezdés a) és i) pontjaiban meghatározott 

feladatokat, úgy annak elvégzését – a tárgyévre vonatkozóan kért és elfogadott egyedi árajánlat alapján - a 
szolgáltatótól megrendelheti. 

(2) Amennyiben tömbtelken a lakóközösség nem tudja ellátni a 6. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott 
feladatokat, úgy annak elvégzését – egyedi árajánlat alapján – a szolgáltatótól megrendelheti. Az árajánlatot 
évente, legkésőbb március 31-ig lehet megkérni a szolgáltatótól, amely annak elfogadása esetén a tárgyév 
folyamán elvégzi a zöldterület gondozást a tömbtelken. 

(3) Különös méltánylást érdemlő esetben, ha a tulajdonos életkora, egészségi állapota miatt nem tudja ellátni 
az ingatlanával határos közterületen a zöldterület gondozásával kapcsolatos kötelezettségét és nincs olyan 
hozzátartozója, aki helyette a zöldterületet gondozná, továbbá az (1) bekezdés szerinti költségek megfizetésére 
anyagi- jövedelmi helyzetére tekintettel nem képes, kérelmére Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 141/2008. (II.29.) önkormányzati rendeletében 
meghatározott feltételek szerint természetbeni ellátásként szociális zöldterület-gondozási szolgáltatás nyújtható.” 

 
4. § (1) A R. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Közterületre fát, cserjét ültetni – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a városi főkertész véleménye 

alapján csak a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság (továbbiakban: bizottság) engedélyével lehet, a 
12/A § (3) bekezdésében meghatározott telepítési távolságok betartása mellett. A növénytelepítési engedély iránti 
kérelmet a 4. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani a Hatvani Polgármesteri Hivatal Műszaki és 
Városfejlesztési Irodájára (továbbiakban: Műszaki és Városfejlesztési Iroda.) A társasházak esetében a 
kérelemhez mellékelni kell a társasház ide vonatkozó közgyűlési határozatát, más közös tulajdonú ingatlan 
esetében a tulajdonostársak egyetértő nyilatkozatát.”      

(2) A R. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) Lakosság által közhasználatú zöldterületen végzett növénytelepítés szakszerűségét a városi főkertész 

ellenőrzi. A lakosság által végzett növénytelepítést a Hatvani Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Rendészeti 
Osztálya (továbbiakban: Rendészeti Osztály) ellenőrzi. Engedély nélküli vagy szabálytalan telepítés esetén, ha az 
ültetést végző személy kiléte megállapítható, a Hatvani Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodája felhívja annak 
figyelmét az engedély nélküli vagy szakszerűtlen ültetésre és felszólítja az engedély nélkül vagy szakszerűtlenül 
ültetett növény eltávolítására vagy a városi főkertész javaslata szerinti megfelelő helyre történő szakszerű 
átültetésére. Amennyiben a telepítést végző személy a felszólításnak nem tesz eleget, vagy annak kiléte nem 
állapítható meg, úgy az engedély nélkül vagy helytelenül ültetett növényt a szolgáltató – minden külön felszólítás 
nélkül átültetheti vagy ha az nem lehetséges, kivághatja.”  

 
5. § A R. a következő 12/A. §-sal egészül ki: 
„12/A. § (1) Lakóházak előkertjében, oldalkertjében csak olyan növény telepíthető, amely kifejlett állapotában 

sem rongálja az ingatlanon vagy a szomszédos ingatlanon álló épületet, kerítést vagy egyéb építményt, a telek 
közterület felőli oldalhatárán ültetett növény pedig nem veszélyezteti a közterületen közlekedők biztonságát. A 
növénytelepítés során figyelemmel kell lenni a meglévő föld alatti illetőleg föld feletti közművezetékek 
nyomvonalára, mert a növénytelepítés a közműellátást nem veszélyeztetheti. 

(2) Idegenhonos inváziós fajú növény nem telepíthető, kivágott, kiszáradt fa inváziós fajú növénnyel nem 
pótolható. 

(3) A telekhatártól mért legkisebb telepítési távolság: 
a) szőlő, valamint 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor, élő sövény esetén: 1 méter, 
b) 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb fa esetén: 2 méter, 
c) 3 méternél magasabbra, de 5 méternél nem magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs- 

és egyéb bokor esetén: 3 méter, 
d) 5 méternél magasabbra, de 7 méternél nem magasabbra növő fa esetén: 4 méter, 
e) 7 méternél magasabbra növő fa esetén:7 méter. 
(4) Élősövény kerítésként, lehatárolásként telekhatárra csak mindkét ingatlantulajdonos beleegyezésével 

telepíthető. 
(5) Az áthajló ágakra, a telekhatárra telepített növényekre vonatkozó rendelkezéseket a szomszédjogok és a 

tulajdonjog korlátainak különös szabályairól szóló 2013. évi CLXXIV. törvény tartalmazza. 
(6) Kúszó-kapaszkodó növény csak saját tulajdonú építményre futtatható fel. 
(7) Amennyiben az ingatlanon e rendelet hatálybalépését megelőzően idegenhonos inváziós fajú fás szárú 

növény került telepítésre, az ingatlan tulajdonosa vagy használója köteles megakadályozni annak szaporodását, 
tovább terjedését az újulat haladéktalan eltávolításával. 

(8) A fás szárú növények kivágását oly módon kell elvégezni, hogy a talajban maradó növényrészek ne 
hozhassanak sarjadékot.” 



 
6. § (1) A R. 15. § (4) bekezdésében a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez” szövegrész 

helyébe a „Hatvan város jegyzőjéhez” szöveg lép. 
(2) A R. 15. § (6) bekezdésében a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal” szövegrész helyébe a „Hatvani 

Polgármesteri Hivatal” szöveg lép. 
 
7. § (1) Ez a rendelet 2020. július 1-jén lép hatályba és 2020. július 2-án hatályát veszti. 
(2) Hatályát veszti a R. 12. § (7) bekezdése és 1-3. melléklete. 

 
Hatvan, 2020. június 25. 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
16/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvet ő szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogköv etkezményeir ől szóló 
13/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítás áról 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
szóló 13/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdés 15. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

(A köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 17/2016. (VII.1.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: R1) alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el:) 

„15. az a tulajdonos, aki a lakhatás helyéül szolgáló ingatlan (az azon lévő építmény, kert, udvar) tisztán 
tartásáról, gyommentesítéséről, a füves terület gondozásáról nem gondoskodik. /R1.6. § (2) d)/,” 

(2) A R. 5. § (1) bekezdés 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(A köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 17/2016. (VII.1.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: R1) alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el:) 
17. az a tulajdonos, aki az útcsatlakozásnál az útburkolatok csatlakozási pontjától mért – a szabad belátáshoz 

szükséges mértékben – de legalább 5 méter távolságban a növényzetnek az úttest burkolatmagasságától 
számított 60 cm-re történő visszavágásáról nem gondoskodik. /R1.6. § (2) i)/” 

(3) A R. 5. § (1) bekezdése a következő 19. ponttal egészül ki: 
(A köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 17/2016. (VII.1.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: R1) alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el:) 
„19. aki a telek közterület felőli oldalhatárán olyan növényt telepített, amely veszélyezteti a közterületen 

közlekedők biztonságát /R1.12/A.§ (1)/” 
(4) A R. 5. § (1) bekezdés 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(A köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 17/2016. (VII.1.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: R1) alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el:) 
„27. aki közterületre fát, cserjét engedély nélkül ültet, úgyszintén az is, aki az engedélyezett ültetésnél az R1. 

12/A. § (3) bekezdésében meghatározott telepítési távolságot nem tartja be /R1.12. § (2)/” 
 
2. § A R. 5. § (1) bekezdés 16. pontjában a „/R1. 6. § (2) e)/” szövegrész helyébe a „/R1. 6. § (2) h)/” szöveg 

lép. 
 

3. § Ez a rendelet 2020. július 1-jén lép hatályba és 2020. július 2-án hatályát veszi. 
 
Hatvan, 2020. június 25. 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
17/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetése végrehajtásának 
 bevételi főösszegét: 10.633.316 e Ft-ban állapítja meg 
          ebből: - finanszírozási műveletek bevétele:        480.067 e Ft 
                                     - pénzforgalom nélküli bevételek:             2.500.617 e Ft 
                                                          
 
 kiadási főösszegét: 8.339.442 e Ft-ban állapítja meg 
                      ebből: - finanszírozási műveletek kiadásai:        309.662 e Ft 
 

A költségvetés végrehajtásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza. 
Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlegét (működési felhalmozási mérleget) a 2. 
melléklet szemlélteti. 
(2) A bevétel fő összetevői: 
a) Intézményi működési bevételek 478.200 e Ft 
b) Helyi adóbevételek 3.944.378 e Ft 
c) Átengedett központi adók 76.618 e Ft 
d) Bírságok, pótlék 4.944 e Ft 
e) Állami támogatás 1.490.853 e Ft 
f) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 53.787 e Ft 
g)Támogatásértékű bevételek: 
ga) működési célú támogatásértékű bevételek 127.571 e Ft 
gb) felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 1.461.050 e Ft 
h) Államháztartáson kívülről kapott véglegesen átvett pénzeszköz 
ha) működésre átvett 666 e Ft 
hb) felhalmozásra átvett 12.355 e Ft 
i) Támogatási kölcsönök visszatérülése 2.210 e Ft 
j) 2018. évi pénzmaradvány 2.500.617 e Ft 
k) Felhalmozási célú kölcsön 480.067 e Ft 
(3) A kiadásteljesítés kiemelt tételeinek alakulása: 
a) Önkormányzati költségvetési szervek, működési, fenntartási kiadásai:  4.899.428 e Ft 
Ebből: 
aa) Személyi jellegű kifizetés 1.878.277 e Ft 
ab) Munkaadókat terhelő járulékok 363.190 e Ft 
ac) Dologi kiadás 1.793.825 e Ft 
ad) Kölcsönök 24.820 e Ft 
ae) Működési célú támogatásértékű kiadások 51.631 e Ft 
af) Működésre átadott pénzeszközök 295.130 e Ft 
ag) Ellátottak juttatásai 17.896 e Ft 
ah) Elvonások, befizetési kötelezettségek 474.659 e Ft 
b) Felhalmozási, felújítási kiadások 3.130.352 e Ft 
ba) Felhalmozási kiadások 
−  Beruházások 514.393 e Ft 
−  Felújítások 891.233 e Ft 
−  Felhalmozásra átadott 1.575.873 e Ft 
−  Kölcsönök 40.948 e Ft 
bb) Intézményi 
− Beruházások 78.840 e Ft 
− Felújítások 28.065 e Ft 
− Felhalmozásra átadott  1.000 e Ft 

 
c) Hitel törlesztés 309.662 e Ft 
Az önkormányzat 2019. évi bevételeit költségvetési szervenként a 3. melléklet, a működési, fenntartási 

kiadásait a 4. melléklet, a felhalmozási, felújítási feladatokat az 5. melléklet tartalmazza.  
(4) Az önkormányzat és intézményeinek 2019. évi létszámadatait a 6. melléklet tartalmazza. 
(5) Az önkormányzat és intézményeinek maradványát a képviselő-testület 2.293.876 e 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 25.599.961 e 

Ft főösszeggel hagyja jóvá. 
(7) A normatív állami támogatás elszámolását a 10. melléklet tartalmazza. 
Az önkormányzat többlet támogatási igénye 1.923 e Ft  
(8) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiről készült kimutatást a 11. melléklet szemlélteti. 



(9) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet, a közvetlenül nyújtott 
támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.  

(10) Európai Uniós támogatással megvalósuló működési fejlesztési kiadásokat a 14. melléklet tartalmazza 
(11) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, 

évenkénti bontásban a 15. melléklet tartalmazza. 
(12) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlegét kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok 

bontásban a 16. melléklet tartalmazza. 
 

3. § (1) Ez a rendelet 2020. június 27-én lép hatályba. 
(2) Az önkormányzati költségvetési szerveket beszámolójuk elfogadásáról írásban értesíteni kell. 

 
Hatvan, 2020. június 25. 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 

(A 17/2020. (VI. 26.) sz. önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 
 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2020. JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

 
Határozat száma:  182/2020. (VI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. június 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. Beszámoló Hatvan város közrend-közbiztonsági helyzetéről 
Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 

2. Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szerződés alapján átvállalt feladatinak ellátásáról 
Előterjeszt ő, előadó:  Kondek Zsolt a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 

3. Előterjesztés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi 
döntés meghozataláról és a társasági szerződés módosításáról 

4. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi 
beszámolójának elfogadásáról 

5. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft-vel létrejött együttműködési megállapodással kapcsolatos 
döntésekről 

6. Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény létszámkeretének módosításáról 
7. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. által történő 9 fő konyhai dolgozó átadásáról Hatvan város 

óvodáinak személyi állományába 
8. Beszámoló a 2019. évi köznevelési koncepcióról 
9. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Szakmai Programjának módosításáról 
10. Előterjesztés családi bölcsőde létrehozásának támogatása ügyében 
11. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról  
12. Előterjesztés a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából történő adatszolgáltatásról 

szóló 15/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
13. Előterjesztés a Hatvan, Csányi úti piac látogatásának eltérő szabályairól szóló 11/2020. (V. 13.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
14. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 

szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
15. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 17/2016. (VII. 1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
16. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményiről szóló 13/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
17. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról. Beszámoló az önkormányzat 2019. évi 

gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
Előterjeszt ő, előadó a 3-17. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 

18. Beszámoló az önkormányzat 2019. évi adóztatási tevékenységéről 
19. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi éves belső ellenőrzési jelentéséről 

Előterjeszt ő, előadó a 18-19. napirendi pontig:  dr. Kovács Éva jegyző 
20. Előterjesztés a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda által benyújtandó pályázatokhoz szükséges hozzájáruló 

nyilatkozatok megadásáról 
21. Előterjesztés a Hatvani Tankerületi Központ pályázatának zárásához szükséges hozzájáruló nyilatkozat 

megadásáról 
22. Előterjesztés a 2020. évi Európai Mobilitási Hét rendezvényeihez igényelhető támogatási igény 

benyújtásáról 
23. Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat 

benyújtásáról 
24. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel 

kapcsolatos döntésekről 
25. Előterjesztés forgalmi rend felülvizsgálatával kapcsolatos döntésről 
26. Előterjesztés a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem részére tulajdonosi hozzájárulás 

adásáról 
27. Előterjesztés a Kossuth téren elhelyezésre került mobil műjégpálya üzemeltetésével kapcsolatos 

beszámolóról 
Előterjeszt ő, előadó a 20-27. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 

28. Egyebek 
ZÁRT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés Padányiné Kalocsai Edit közalkalmazotti jogviszonyának munkáltatói felmentéssel történő 
megszüntetéséről 
Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester” 



Határozat száma:  183/2020. (VI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 548., 553., (IX.26.), 627., 628., (XI.28.), 675., 676., 700., 
701., 704., (XII.12.) számú 2019. évi , valamint , 5., 6., 8., 9., 19., 20., 21., 22., 23., 26., 27., 29., 31., (I.30.), 54., 
56., 58., 59., 60., 61., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 
88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99., 102., 103., 106., 107., 108., 109., 110., 111., 112., 113., 116., 
117., 125.,127. (II.20.) 130., 131., 132., 133., 138., 139., 140., 141., 143., 144., 145., 146., 147., 148., 149., 150., 
151., 152., 153., 155., 156., 165., 166., 167., 169., 170., 180., 181., (III.26.) számú 2020. évi lejárt határidejű 
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja.” 

 
Határozat száma:  184/2020. (VI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Rendőrkapitányság 2019. évi, Hatvan város 
közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. július 7. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  185/2020. (VI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza által a 
hajléktalan ellátás keretében végzett munkáról készült 2019. évi beszámolót elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. július 3. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  186/2020. (VI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Kft. (cg.száma: 10-09-029615, székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) tagja a társaság soron következő 
taggyűlésén, illetve írásbeli szavazás esetén az írásbeli szavazás során akként határoz, hogy a gazdasági 
társaság jelenlegi felügyelőbizottsági tagjainak 2020. augusztus 31. napjával történő visszahívását, és az alábbi 
személyek új felügyelőbizottsági tagként történő, 2020. szeptember 1. napjától kezdődő, határozott, 2025. 
augusztus 31. napjáig tartó időszakra történő kijelölését támogatja a határozat 1. számú mellékletét képező 
társasági szerződést módosító okirat és a határozat 2. számú mellékletét képező változásokkal egységes 
szerkezetbe foglalt társasági szerződés szerinti tartalommal:  

1. Forgó Gábor (an.: Kiss Erzsébet Irén) 
3246 Mátraderecske, Baross G. utca 39. szám alatti lakos, 

2. Kovács Béla (an.: Bozó Irén) 
       3258 Tarnalelesz, Kossuth utca 29. szám alatti lakos, 
3. Verebélyi György (an.: Montvai Terézia) 

3328 Egerszólát, Egri út 25. szám alatti lakos. 
 

A képviselő-testület továbbá felhatalmazza Lestyán Balázs alpolgármestert, hogy a Heves Megyei 
Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. taggyűlésén a felügyelőbizottsági tagok fentiek szerinti visszahívását, 
és a fentebb megjelölt személyek felügyelőbizottsági taggá történő megválasztását szavazatával támogassa, és a 
társasági szerződés módosításához szükséges okiratokat aláírja.” 
 
H a t á r i d ő  : a társaság soron következő taggyűlésének napja 
F e l e l ő s  : Lestyán Balázs alpolgármester 

 
(A 186/2020. (VI. 25.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma:  187/2020. (VI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) tagja a Hatvan és 
Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját 104.122eFt 
egyező eszköz-forrásoldali mérlegfőösszeggel és -30.099 eFt összegű eredménnyel elfogadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság által kért szavazólapon a 
szavazatot jelen határozat szerint leadja, a szavazólapot kézjegyével elássa, és a szavazólapot a társaság 
ügyvezetése részére a megadott határidőben átadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. június 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 



Határozat száma:  188/2020. (VI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) tagja a Hatvan és 
Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi egyszerűsített éves beszámolója alapján a 
társaság -30.099 eFt összegű adózott eredményét elfogadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság által kért szavazólapon a 
szavazatot jelen határozat szerint leadja, a szavazólapot kézjegyével elássa, és a szavazólapot a társaság 
ügyvezetése részére a megadott határidőben átadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. június 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  189/2020. (VI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel (székhely: 
3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) 783/2014. (IX. 25.) számú képviselő testületi-határozattal létrejött 
együttműködési megállapodás keretei között 2020. évben 209.001.367,- Ft kiadás kerüljön finanszírozásra, 
melynek fedezete Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati 
rendeletben rendelkezésre áll, valamint 13.444.982,- Ft a 2021. évi költségvetésbe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. december 31. (fejlesztések elvégzésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  

 
Határozat száma:  190/2020. (VI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a 
Robert Bosch Elektronika Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) a 783/2014. (IX. 25.) számú 
képviselő testületi-határozattal létrejött együttműködési megállapodás keretében szervezendő nyári 
gyermektáborozáshoz szükséges megbízási szerződéseket az önkormányzat nevében megkösse. A megbízási 
szerződések pénzügyi fedezete a 189/2020. (VI. 25.) számú képviselő-testületi határozat alapján rendelkezésre 
áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2020. augusztus 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján  

 
Határozat száma:  191/2020. (VI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3000 Hatvan, 
Kossuth tér 12.) intézményi létszámkeretét 2020. augusztus 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig 16 főben 
határozza meg, és az alábbi álláshelyeket 2020. augusztus 1. napjától megszünteti az intézményben: 

• 1 fő tárlatvezető, 
• 1 fő technikai munkatárs 

 
A képviselő-testület az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézményi létszámkeretét 2020. szeptember 1. 
napjától 2021. december 31. napjáig 15 főben határozza meg, és az alábbi álláshelyet 2020. szeptember 1. 
napjától megszünteti az intézményben: 

• 1 fő múzeumpedagógus. 
 
A képviselő-testület az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézményi létszámkeretét 2021. január 1. 
napjától 2021. február 28. napjáig 14 főben határozza meg, és az alábbi álláshely 2021. január 1. napjától 
megszünteti az intézményben: 

• 1 fő recepciós munkakör 
 
A képviselő-testület az 58/2020. (II.20.) sz. határozatát módosítja oly módon, hogy az Integrált Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény létszámkeretét 2021. március 1. napjától 13 főben határozza meg, és az alábbi álláshelyet 
2021. március 1. napjától megszünteti: 

• 1 fő technikai munkatárs 
 
A képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a határozat végrehajtásáról a vonatkozó munkaügyi 
szabályok figyelembevételével intézkedjen. 
 
Az álláshelyek megszüntetéséből eredő költségek (felmentési időre járó bér, végkielégítés, szabadság-megváltás, 
stb.) az intézmény 2020. évi költségvetésébe betervezésre kerültek.” 
 
 



H a t á r i d ő  : 2020. július 31., 2020. augusztus 31., 2021. február 28. 
F e l e l ő s  : Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézményvezetője 

 
Határozat száma:  192/2020. (VI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában lévő óvodákban a tálalási 
feladatok elvégzésére 2020. július 1. napjától az alábbi táblázatban foglaltak szerint új, konyhai kisegítő 
státuszokat hoz létre: 
 

Óvoda megnevezése: Létrehozott új konyhai 
kisegítő státuszok 

száma: (fő) 

Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.)  1 

Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) 1 

Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) 1,75 

Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) 1 

Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) 1 

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) 1,75 

Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai utca 9.) 1 
 

 

 
A 9 fő munkavállaló időarányos bérének összege az intézmények költségvetésébe beépítésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. július 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
  Intézményvezetők 

 
Határozat száma:  193/2020. (VI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata óvodáinak fenntartására és 
fejlesztésére meghatározott középtávú koncepció 2019. évre vonatkozó beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  194/2020. (VI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat Szakmai Programját.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (a működési engedély iránti kérelem benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  195/2020. (VI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 94. § (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott bölcsődei feladatok ellátására vonatkozó 
kötelező feladatának önállóan kíván eleget tenni, ezért a bölcsődei férőhelyek bővítésére nem köt együttműködési 
megállapodást a Nagyot a Kicsikért Gyermekellátó- és Támogató Alapítvánnyal.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. július 15. (a határozat megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  196/2020. (VI. 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 Hajnal Sára, Pál Adél, Máthé Dominik és Borka Zoé Zorka 
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 160.000,- Ft – azaz Egyszázhatvanezer forint – 
támogatást biztosít. A támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2020. 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:  197/2020. (VI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2019. évi gazdálkodásról és annak pénzügyi 
teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2020. június 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján  

 
Határozat száma:  198/2020. (VI. 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) pontja alapján az önkormányzat 2019. évi helyi adóztatási tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. június 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város jegyzője  

 
Határozat száma:  199/2020. (VI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a belső ellenőrzés által készített, a 2019. évi belső 
ellenőrzések végrehajtásáról szóló, a határozat mellékletét képező éves ellenőrzési jelentést elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. június 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város jegyzője 

 
(A 199/2020. (VI. 25.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  200/2020. (VI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-
Zsilinszky út 10.) fenntartója támogatja az óvoda pályázatának benyújtását a Földművelésügyi Minisztérium és az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár által kiírt „Zöld 
Óvoda” és „Örökös Zöld Óvoda” cím elnyerése céljából. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges fenntartói nyilatkozatot 
aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2020. június 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  201/2020. (VI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-
Zsilinszky út 10.) fenntartója támogatja az óvoda pályázatának benyújtását a Digitális Jólét Nonprofit Kft. 
Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája céljainak megvalósítása érdekében, az OkosÓvoda Program 
keretében ingyenesen igénybe vehető honlap szolgáltatásra, illetve a honlap kialakítására, üzemeltetésére 
vonatkozóan egy munkatárs számára ingyenes felkészítésre.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges fenntartói nyilatkozat 
aláírására és a fenntartó részéről a kapcsolattartó személyének meghatározására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. június 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  202/2020. (VI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és 
Képességfejlesztő Általános Iskola (3000 Hatvan, Géza fejedelem útja 2.; hatvani 5109/2 hrsz.) ingatlanának 
tulajdonosa felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Hatvani Tankerületi Központ EFOP-4.1.3-17-2017-
00364 azonosítószámú pályázatához szükséges tulajdonosi nyilatkozat aláírására.” 



 
H a t á r i d ő  : 2020. június 26. (aláírásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  203/2020. (VI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatási kérelmet kíván benyújtani az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium által meghirdetendő, 2020. évi Európai Mobilitási Hét rendezvényeihez kapcsolódó 
egyedi támogatási lehetőség megszerzéséhez kapcsolódó pályázati felhívásra. A képviselő-testület felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges dokumentumok aláírására és nyilatkozatok megtételére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. augusztus 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  204/2020. (VI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatása” 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 úttal való csatlakozási öböl részének felújítására 
vonatkozóan. A pályázat becsült összköltsége bruttó 80.014.849, - Ft. Az igényelt támogatási összeg 40.000.000, - 
Ft. A pályázat benyújtásához 40.014.849, - Ft pályázati önerő szükséges.  
A pályázati önrész összegét Hatvan Város Önkormányzata a 2021. évi költségvetésébe betervezi. 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  : 2020. július 10. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  205/2020. (VI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású intézmények 2020. évi 
intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keretének felosztásáról szóló 118/2020. (II. 20.) számú 
határozatát a mellékelt táblázat szerinti költségfelosztással.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. december 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
2020. évi intézményfelújítási, tervszer ű és időszerű karbantartási feladatterv 

Tervezett feladatok intézményenként 
(bruttó E 

Ft) 

Óvodák   
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy Zs. út 10.)   

épület előtti járda  térkövezése (25-30 m2) 600 
főbejárat előtti rész lapozás 250 

tornaszoba bővítmény építési engedélyezési tervdokumentáció készítés 1 638 

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda Mesevilág Tagóvodája (3 000 H., Bajcsy-Zs. út 13.)   
festés (előtér, öltöző) 500 

villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok javítása 404 
Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai u. 9.)   

iroda, gyermek és felnőtt öltözőkben lambéria bontás falszárító vakolat készítés 
apácarács felszerelése, festés 1 800 
járda és térburkolat készítése 500 

Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmart y tér 1.)   
árnyékolás a csoportszobák ablakain (10 db ablakra spaletta) 1 500 

időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat (2020.07.23.) elvégzése 140 
tűz- és villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok javítása 476 

Hatvani  Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi B. út 44.)   
gyerekmosdó felújítása, kivezető vezeték cseréjével 3 500 

Hatvani Napsugár Óvoda ( 3000 Hatvan, Gódor K u.13.)   
közös gyermekmosdó teljes körű felújítása 3 000 

időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat (2020.07.23.) elvégzése 159 



villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok javítása 2 345 
Hatvani Százszorszép Óvoda ( 3000 Hatvan, hajós A .u. 3.)   

mosókonyha felújítása 1 500 
csoportszobában ablakok javítása 200 

Hatvani Csicserg ő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.)   
sárgarigó csoportszoba laminált padlóval való burkolása 500 

sárgarigó csoport öltözőjében lambéria lebontása, festés, ablak kibontása, helyének 
falazása 500 

Általános Iskola   
Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetít ő és Képességfejleszt ő Általános Iskola (3000 

Hatvan, Géza fejedelem utca 2.)   
tornaterem épületvillamossági és világítási terv készítése 420 

Rendelők   
VI-X. számú körzeti feln őtt háziorvosi rendel ő (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 

4/A.)   

fűtéskorszerűsítéshez kapcsolódó építőmesteri és szakipari munkák, védőszekrény 
létesítése , várórész hátsó felében található válaszfal megszüntetése és védőrács 

felszerelése 750 
épületvillamossági és villámvédelmi kiviteli terv készítése 534 

teljes rendelő épület villamos és gyengeáramú hálózatának, valamint villámvédelmi 
rendszerének felújítása a kiviteli tervek alapján, első tanúsítás 3 000 

II. számú körzeti gyermekorvosi rendel ő (3000 Hatvan, Horváth Mihály út 21.)   
gázkazán csere 915 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat   
Idősek Ellátása Id ősek Klubja (3000 Hatvan, Hajós A. u. 5.)   

akadálymentesítés, bejárati ajtóhoz rámpa kiépítése,  3 000 
belső küszöb mentesítés 300 

Hajós Alfréd úti Bölcs őde (3000 Hatvan, Hajós A. út 1.)   
időszakos tűz- és villámvédelmi felülvizsgálat elvégzése 356 

Mohács úti Bölcs őde (3000 Hatvan, Mohács u. 3.)   
időszakos tűz- és villámvédelmi felülvizsgálat elvégzése 305 

Művelődési intézmény   
VOKE Liszt Ferenc M űvelődési Ház (3000 Hatvan, Mészáros L. út 6-8.)   

tető felújítás finanszírozása 15 000 
Előirányzott felhasználás összesen: 44 092 
Tartalékkeret 908 

Költséghelyen rendelkezésre álló összesen: 45 000 
 

Határozat száma:  206/2020. (VI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Gesztenyéskert Óvoda 
(3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) épületének tornaszobával történő bővítéséhez szükséges építési 
engedélyezési tervdokumentáció elkészítésével a SISÁK ART Építésziroda Kft.-t (székhely: 3060 Pásztó, Hunyadi 
utca 4.) bízza meg bruttó 1.638.300,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.21.) önkormányzati 
rendeletben a 2020. évi intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási feladatterv költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. július 15. (szerződéskötésre)  
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  207/2020. (VI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában 
és kezelésében lévő utak forgalmi rend felülvizsgálati tervének az elkészítésével a ProUrbe Kft.-t (székhely: 1034 
Budapest, Szomolnok u. 14. 1/3.) bízza meg bruttó 4.953.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Koncepciótervek készítése” költséghely soron 2.504.700,- Ft erejéig 
és a „Csapadékvíz elvezető rendszer tervezés, kivitelezés” költséghely soron 2.448.300,- Ft erejéig rendelkezésre 
áll.” 



 
H a t á r i d ő  : 2020. július 15. (szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  208/2020. (VI. 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.) részére ahhoz, hogy a hatvani 5328 hrsz.-ú ingatlanon, a Hatvan Város Önkormányzata kezelésében lévő 
duzzasztó műtárgyon (Zagyva folyó 104+416 fkm) vízminőség ellenőrző készüléket helyezzen el 2020. 07. 01. – 
2022. 12. 31. közötti időszakban.  
Hatvan Város Önkormányzata a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetem Vízi Közmű és Környezetmérnöki 
Tanszéke által végzett tevékenység során keletkező esetleges károkért felelősséget nem vállal és köteles 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  : 2020. július 3. (kérelmező értesítése) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  209/2020. (VI. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre került mobil műjégpálya 
üzemeltetésével kapcsolatos 2019/2020. évi beszámolót elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján  

 
Határozat száma:  210/2020. (VI. 25.) z.ü. sz. képvi selő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Padányiné Kalocsai Editet, a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda 
intézményvezetőjét – kérése alapján – a közalkalmazotti jogviszonyából 2020. szeptember 1. napjától felmenti, és 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 33.§ (3) bekezdése alapján a felmentési idő felére, 
2021. január 1. napjától 2021. április 30. napjáig mentesíti a munkavégzés alól.   
A közalkalmazotti jogviszony megszűnésének napja: 2021. április 30.” 

 
H a t á r i d ő  : 2020. június 30. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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