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TARTALOMJEGYZÉK  
 
 

HATVAN VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK 
 
 
 

• 31/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelete  
Hatvan város egyes részein maszk viselésének elrend eléséről (II.) 

 
 

• 32/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelete  
a helyi adókról szóló 42/2015. (XII. 18.) önkormány zati rendelet módosításáról  

 
 

• 33/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelete  
a helyi adókról szóló 42/2015. (XII. 18.) önkormány zati rendelet módosításáról szóló 
25/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításá ról  

 
 

• 34/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelete  
a Hatvani Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztvisel ők illetményalapjáról, 

illetménykiegészítésér ől és a vezet ői pótlékról 
 
 

• 35/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelete  
a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormány zati rendelet módosításáról 

 
 

• 36/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelete  
az intézményi élelmezési nyersanyagköltségr ől és azok térítési díjairól szóló  

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

• 37/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelete  
a nem közm űvel összegy űjtött háztartási szennyvíz begy űjtésére vonatkozó helyi 

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

• HATÁROZATAI  

  

 



Hatvan Városi Önkormányzat polgármesterének 
31/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 

 Hatvan város egyes részein maszk viselésének elrend eléséről (II.) 
 

Hatvan Városi Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és  
a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. 
rendelet 27. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések 
második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 
feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § Hatvan város közigazgatási területén a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki 
köteles 

a) a Csányi úti és a Hunyadi téri piacon, 
b) a játszótereken, 
c) a buszmegállókban 
orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, 

hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. 
 
2. § Ez a rendelet 2020. december 13-án lép hatályba és 2021. január 11-én hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2020. december 10. 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
Hatvan Városi Önkormányzat polgármesterének 

32/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelete  
a helyi adókról szóló 42/2015. (XII. 18.) önkormány zati rendelet módosításáról  

 
Hatvan Városi Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában 
meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § A helyi adókról szóló 42/2015. (XII. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 5. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A helyi iparűzési adó mértéke a Htv. rendelkezései szerint számított adóalap 1,9 %-a.” 
 
2. § (1) Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba és 2021. január 2-án hatályát veszti. 
(2) Hatályát veszti a R. 5. § (2) bekezdése. 

 
Hatvan, 2020. december 10. 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
Hatvan Városi Önkormányzat polgármesterének 

33/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelete  
a helyi adókról szóló 42/2015. (XII. 18.) önkormány zati rendelet módosításáról szóló 

25/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításá ról  
 
Hatvan Városi Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában 
meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § A helyi adókról szóló 42/2015. (XII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 25/2020. (X. 30.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a a „2021.” szövegrészek helyett a „2022.” szöveggel lép hatályba. 

 
2. § Ez a rendelet 2020. december 15-én lép hatályba és 2020. december 16-án hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2020. december 10. 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 



 
Hatvan Városi Önkormányzat polgármesterének 

34/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 
a Hatvani Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott kö ztisztvisel ők illetményalapjáról, 

illetménykiegészítésér ől és a vezet ői pótlékról 
 
Hatvan Városi Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében, 236. § (4) bekezdésében, valamint a Magyarország 2021. évi 
központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján a következőket rendeli el: 
 

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

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

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően 50.760,-  forint. 
 
3. § A hivatal köztisztviselője felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 30%-ának, érettségi 

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

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

 
5. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba és 2021. december 31-én hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2020. december 10. 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
 

Hatvan Városi Önkormányzat polgármesterének 
35/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 

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

Hatvan Városi Önkormányzat polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti feladatkörben eljárva a 
következőket rendeli el:  
 

1. § A Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„5. § (1) Új Kártyát igényelni, valamint a meglévő adatokban bekövetkezett változást bejelenteni a 2. melléklet 
szerinti nyomtatványon lehet.  

(2) A Kártya a kiállításának napjától számított egy évig érvényes. 
(3) A 2020. évre kiadott Kártya és a hozzá tartozó kedvezmények vonatkozásában az érvényesség időtartama 

2021. április 30-ig minden külön eljárás nélkül meghosszabbodik.  
(4) A (3) bekezdésben foglalt határidő lejártát követően a meglévő Kártya és a hozzá tartozó kedvezmény 

érvényességének a hosszabbításához a 3. melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével lehet regisztrálni.  
(5) A Kártyával kapcsolatos ügyintézés az (6) bekezdésben foglaltak kivételével a Hatvani Polgármesteri 

Hivatal Ügyfélszolgálatán (a továbbiakban: Ügyfélszolgálat) és az Újhatvani Ügyfélszolgálatán (a továbbiakban: 
Újhatvani Ügyfélszolgálat) történik. A Kártyához kapcsolódó nyomtatvány letölthető a www.hatvankartya.hu 
internetes oldalról. 

(6) Új Kártya az Ügyfélszolgálaton kerül kiállításra. 
(7) A szociális vásárlási kedvezményre vonatkozó rendelkezéseket a szociális rendelet tartalmazza.” 
 
2. § A R. 5/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(1) Az 5. § (4) bekezdése szerint regisztrálni a Kártya érvényességének lejárta előtt leghamarabb 30 nappal 

lehet. Az érvényességi idő lejárta előtti regisztráció esetén is a hosszabbítás a Kártya lejártát követő naptól 
kezdődik és az további egy évre szól. 

(2) A Kártya előállításáért, annak érvényesítéséért, továbbá ha a Kártya elveszik, megrongálódik vagy 
eltulajdonítják (a továbbiakban együtt: megsemmisül), akkor az új Kártya kiállításáért – a (4) bekezdésben 
foglaltak kivételével – az igénylő által díjat kell fizetni.” 



 
3. § A R. 5/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Amennyiben a természetes személy Kártyatulajdonos több gépjárművel rendelkezik, és további 

kedvezményt kíván igénybe venni, a 6. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével legfeljebb további három 
parkolási engedélyt és további három behajtási engedélyt igényelhet a 2. melléklet szerinti igénylőlapon és ezért 
külön díjat kell fizetnie. A további engedély díja 500 Ft/engedély.” 

 
4. § A R. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) A parkolási engedély és a behajtási engedély kiadásának és hosszabbításának a feltétele, hogy a Kártya 

tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata felé adótartozással ne rendelkezzen. A parkolási engedély és a 
behajtási engedély kiadásához és hosszabbításához a hatvani lakóhellyel rendelkező igénylőnek nyilatkoznia kell, 
hogy lejárt esedékességű adótartozása nincs, és hozzájárul ahhoz, hogy ennek hitelességét a helyi adóhatóság 
ellenőrizze.”  

 
5. § A R. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) A megsemmisült szociális vásárlási kedvezményre jogosító, ingyenesen kiállított Kártya az 5/A. § (2) és (3) 

bekezdésének szabályai szerint pótolható.” 
 
6. § (1) A R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A R. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
 
7. § (1) Ez a rendelet 2020. december 14-én lép hatályba és 2020. december 15-én hatályát veszti. 
(2) Hatályát veszti a R. 4-6. melléklete. 

 
Hatvan, 2020. december 10. 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 

1. melléklet a 35/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez 
„2. melléklet a 6/2011. (I.28.) önkormányzati rendelethez 

 
KÉRELEM HATVAN KÁRTYA IGÉNYLÉSHEZ VAGY AZ ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT  VÁLTOZÁS 

BEJELENTÉSÉHEZ 
 

1. A kérelem típusa x: 

Új kártya igénylés        Adatváltozás bejelentés 

2. A kérelmez ő: 
 Hatvani lakos      Egyéni cég 

 Hatvani munkahellyel rendelkező munkavállaló  Önkormányzati költségvetési szerv 

Jogi személy       Egyház 

Jogi személyiség nélküli jogalany    Egyéb 

Egyéni vállalkozó 

3. A kérelem tárgya: 
 Hatvan Kártya igénylés    parkolási engedély igénylés   behajtási engedély igénylés  

4. Kérelmez ő adatai 
 Természetes személy esetén Nem természetes személyek esetén 
Név:  Név:  

Születési név:  Székhely:  

Születési hely, 
idő: 

 Telephely:  

Édesanyja 
neve: 

 Adószám:  

Állandó 
lakóhely: 

 Nyilvántartási 
szám: 

 

Telefonszám:  Törvényes 
képviselő 

 

  Telefonszám: 
 

 

 



5. Gépjárm űre vonatkozó adatok  
Rendszám:……………………   Rendszám:……………………   Rendszám:…………………… 
Rendszám:……………………   Rendszám:…………………… 
 
6. Kérelmez ő állandó lakóhelye az alábbi utcák valamelyikében t alálható: (kérjük a megfelel őt aláhúzni!)  
Apafi utca, Bethlen Gábor utca, Bocskai István utca, Czóbel Béla utca, Damjanich utca, Dézsmaszéki utca, Esze 
Tamás utca, Forgács Simon utca, Gábor Áron utca, Gedeon Béla utca, Görgey utca, Hatvani Lajos utca, Kert 
utca, Kiss Ernő utca, Kosztolányi utca, Kölcsey Ferenc utca, Május 1. utca, Móra Ferenc utca, Radnóti Miklós 
utca, Tompa Mihály utca, Váci Mihály utca, Vasvári Pál utca, Veres Péter utca, Zöldfa utca, Mészáros Lázár út, 
Rákóczi út páratlan oldala a Mészáros Lázár úttól az Esze Tamás utcáig, Robert Bosch út, Géza fejedelem utca 
 
7. Munkáltatói igazolás Hatvan Kártya és parkolási en gedély igényléséhez  
Alulírott …………………………munkáltatóként a munkavállaló  részére Hatvan Kártyát és  parkolási engedélyt 
kérek. 
 
 
Kelt, Hatvan…………………….. 
 
 ………..…………………………..…… 
 munkáltató aláírása és bélyegző helye  
 
8. Nyilatkozat nemleges helyi-adó tartozásról  
Alulírott..........................................................., Hatvan, ..........................................................utca 
......................szám alatti lakos/ jogi személy/jogi személyiség nélküli jogalany/egyéni vállalkozó/egyéni cég 
képviselője, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy lejárt esedékességű adótartozásom nincs. 
Jelen nyilatkozatomat a Hatvan Kártyával kapcsolatos ügyintézéshez adtam és hozzájárulok ahhoz, hogy: 

1.) ezzel kapcsolatban az adatkezelő a nyilvántartásában kezelje a nyilatkozatomat, 
2.) az adótartozásra vonatkozó nyilatkozatomat a helyi adóhatóság ellenőrizze. 

 
Kelt, Hatvan,………………………. 
  
  …………………………………… 
  kérelmező aláírása 
 

x A megfelelő választ aláhúzni szíveskedjen. 
2. melléklet a 35/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez 

„3. melléklet a 6/2011. (I.28.) önkormányzati rendelethez 
 

REGISZTRÁCIÓ  
Hatvan Kártya érvényességének meghosszabbításához 

 

1. Alulírott……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………., …………………………………………………………... szám alatti lakos/ jogi 

személy/jogi személyiség nélküli jogalany/egyéni vállalkozó/egyéni cég x képviselője, kérelmezem a meglévő 

…………………………….számú Hatvan Kártyám érvényességének meghosszabbítását. 

 

2. A Hatvan Kártyához gépjármű parkolási engedély hosszabbítást kérek igen  nem 

3. A Hatvan Kártyához a parkolási engedélyt az alábbi rendszámra/rendszámokra kérem: 
………………………………………………………………………………………………………… 

4. A Hatvan Kártyához behajtási engedély hosszabbítást igénylek             igen  nem 

Lakóhelyem/székhelyem/telephelyem az 
Apafi utca, Bethlen Gábor utca, Bocskai István utca, Czóbel Béla utca, Damjanich utca, Dézsmaszéki utca, 
Esze Tamás utca, Forgács Simon utca, Gábor Áron utca, Gedeon Béla utca, Görgey utca, Hatvani   Lajos 
utca, Kert utca, ,Kiss Ernő utca, Kosztolányi utca, ,Kölcsey Ferenc utca, ,Május 1. utca, Móra Ferenc utca, 
Radnóti Miklós utca, Tompa Mihály utca, Váci Mihály utca, Vasvári Pál utca, Veres Péter utca, Zöldfa utca 
,Mészáros Lázár út ,Rákóczi út páratlan oldala a Mészáros Lázár úttól az Esze Tamás utcáig, Robert Bosch 
út, Géza fejedelem utcax 



egyikében van, ezért az alábbi rendszámú gépjárműre/gépjárművekre behajtási engedélyt kérek: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Munkáltatói igazolás Hatvan Kártya és parkolási engedély igényléséhez 
Alulírott …………………………munkáltatóként a munkavállaló  részére Hatvan Kártyát és  parkolási engedélyt 
kérek. 
 
Kelt, Hatvan…………………….. 
          ……………………………………… 
 munkáltató aláírása és bélyegző helye  
 
6. Nyilatkozat nemleges helyi-adó tartozásról 
Alulírott..........................................................., Hatvan, ......................................................utca ......................szám 
alatti lakos/ jogi személy /jogi személyiség nélküli jogalany /egyéni vállalkozó/ egyéni cég képviselője, büntetőjogi 
felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy lejárt esedékességű adótartozásom nincs. Jelen nyilatkozatomat a 
Hatvan Kártyával kapcsolatos ügyintézéshez adtam és hozzájárulok ahhoz, hogy: 
1.)ezzel kapcsolatban az adatkezelő a nyilvántartásában kezelje a nyilatkozatomat, 
2.)az adótartozásra vonatkozó nyilatkozatomat a helyi adóhatóság ellenőrizze. 
 
 
Kelt: Hatvan, ……………………..     
 
 ……………………………… 
 kérelmező aláírása 
 

x A megfelelő választ aláhúzni szíveskedjen. 
 
 

Hatvan Városi Önkormányzat polgármesterének 
36/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelete  

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

 
Hatvan Városi Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 
meghatározott feladatkörben eljárva a következőt rendeli el: 
 

1. § Az intézményi élelmezési nyersanyagköltségről és azok térítési díjairól szóló 68/2013. (XII. 20.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
 
2. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba és 2021. január 2-án hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2020. december 10. 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
1. melléklet a 36/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez 

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

A bölcs ődei ellátás, étkezés térítési díjai 
 

 A B C 

1 Megnevezés 
Nyersanyagköltség  

(Ft/nap/fő) 
Térítési díj 

(Nettó+Áfa/Ft/nap/fő/) 

2 Reggeli: 91 115 
3 Tízórai: 23 30 
4 Ebéd: 272 345 
5 Uzsonna: 68 85 



6 Összesen: 454 575” 

 
2. melléklet a 36/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez 

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

Az óvodai, általános iskolai menza, általános iskol ai napközi, középiskolai menza, középiskolai 
kollégium és szakmunkás tanuló kollégium intézményi  térítési díjai  

 
 A B C 

1 Megnevezés 
Nettó nyersanyagköltség  

(Ft/nap/f ő) 
 

Intézményi térítési díj 
Nettó nyersanyag + ÁFA 

(Ft/nap/f ő) 
2 Óvodák    
3 tízórai 81 100 
4 ebéd  265 335 
5 uzsonna 76 95 
6 Óvodák összesen  422 530 
7 Általános Iskolák    
8 tízórai  98 125 
9 ebéd 322 410 

10 uzsonna 81 100 
11 Általános Iskolák összesen  501 635 
12 Középiskolák    
13 reggeli 175 220 
14 ebéd 357 455 
15 vacsora 236 300 
16 Középiskolák összesen  768 975” 

 
 

Hatvan Városi Önkormányzat polgármesterének 
37/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelete  

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

 
Hatvan Városi Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 
8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.  

 
2. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba és 2021. január 2-án hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2020. december 10. 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
1. melléklet a 37/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez 

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

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

1. Települési folyékony hulladék 
szállítási, elhelyezési díja  bruttó 4.737,- Ft/m3 

 
2. Száraz WC tisztítás, 

szállítási, ártalmatlanítási díja bruttó 19.334,- Ft /db” 
 

 
 



 HATVAN VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK HATÁROZATAI  
 

Határozat száma:  322/2020. (XII. 10.) sz. polgármes teri határozat  
 

Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi egyszerűsített záró beszámolóját annak közhasznúsági és 
kiegészítő mellékletével együtt 79.742 eFt eszköz-forrás egyező főösszeggel elfogadom, és felhatalmazom az 
ügyvezetést az elfogadott záró beszámoló közzétételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  323/2020. (XII. 10.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi 3.459 adózott eredményét elfogadom, és az adózott eredmény 
teljes összegét az eredménytartalékba helyezem. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  324/2020. (XII. 10.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. szeptember 30-i fordulónappal elkészített végleges vagyonmérlegét 
és vagyonleltárát elfogadom.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  325/2020. (XII. 10.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. 
szeptember 30-i fordulónappal elkészített végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát elfogadom.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  326/2020. (XII. 10.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. szeptember 30-i fordulónappal 
elkészített végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát elfogadom.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  327/2020. (XII. 10.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati 
rendelet 7. § (1) bekezdése alapján Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi munkatervét a 
határozat melléklete szerint elfogadom. 
 
Határidő: 2020. december 23. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 327/2020. (XII. 10.) sz. polgármesteri határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 



Határozat száma:  328/2020. (XII. 10.) sz. polgármes teri határozat  
 

Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva úgy 
döntök, hogy a 2021. évben a közterület-használati díjak mértékét nem változtatom meg.  
 
Határidő: 2020. december 31.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  329/2020. (XII. 10.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2020. I-III. negyedévi 
előirányzat módosításáról és pénzügyi teljesítésről szóló tájékoztatót nem fogadom el. 
 
Határidő: 2020. december 22. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  330/2020. (XII. 10.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2020. évi költségvetésében a 
fejlesztési céltartalékból működési kiadásokra – ügyvédi díjak fedezetére – 1.000.000,- Ft + Áfa összeg 
átvezetését nem fogadom el. 
 
Határidő: 2020. december 22. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  331/2020. (XII. 10.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
felkérem a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
Felügyelőbizottságának Elnökét, hogy a Társulás a 2020. I-III. negyedévi előirányzat módosításáról és pénzügyi 
teljesítéséről szóló felügyelőbizottsági határozatokat küldje meg Hatvan Város Önkormányzata – mint a társulás 
tagja – részére. 
 
Határidő: 2020. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  332/2020. (XII. 10.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott, Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
2021. január 1. napjától a Hatvani Közétkeztetési Kft. intézményi közétkeztetésének rezsiköltségét 85%-ban 
állapítom meg. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2021. január 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  333/2020. (XII. 10.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Hatvani Szolgáltató Kft.-nek, mint a Hatvan, Hunyadi téri és a Hatvan, Csányi úti piac üzemeltetőjének a piaci 
díjak 2021. január 1. napjától történő emeléséről szóló javaslatát jóváhagyom. 

Határidő: 2021. január 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
 
 



Határozat száma:  334/2020. (XII. 10.) sz. polgármes teri határozat  
 

Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Végső Company 60 Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Táltos u. 21.) megkötött települési folyékony hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatási szerződést a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 37/2020. 
(XII. 11.) önkormányzati rendeletnek megfelelően módosítom. 
 
Határidő: azonnal (szerződés módosítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  335/2020. (XII. 10.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva az 
Ady Endre Könyvtár (3000 Hatvan, Radnóti tér 5331/24 hrsz.) intézményvezetői munkakörére vonatkozóan 
pályázati felhívást teszek közzé a határozat mellékletét képező tartalommal. 
 
Határidő: 2020. december 20. (a pályázati felhívás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  

 
Hatvan Város Önkormányzata 

a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint  
a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői 
pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) 

számú EMMI rendelet alapján 
pályázatot hirdet  

 
Ady Endre Könyvtár  

intézményvezetői munkakörének betöltésére. 
 

A munkaviszony időtartama:  
Határozott idejű munkajogviszony (3 hónap próbaidő kikötésével).  
 
Foglakoztatás jellege: Teljes munkaidő, kötetlen munkarend. 
 
A vezetői megbízás időtartama:  
A vezetői megbízás 5 év határozott időre szól, 2021. április 1. - 2026. március 31. napjáig. 
 
A munkavégzés helye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3. 
 
A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  
Az Ady Endre Könyvtár egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes 
működéséért, takarékos és hatékony gazdálkodásáért, a megbízatása alatt gyakorolja a munkáltatói jogokat az 
intézményi dolgozók felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály 
vagy kollektív szerződés nem utal más hatáskörébe. Felelős az intézmény alapító okiratában meghatározott 
önkormányzati közszolgáltatások biztosításának kellő minőségi szintű ellátásáért. Felel az intézmény gazdálkodásának 
rendjéért, az éves költségvetésének megbízatása alatti időarányos betartásáért, a költségvetési bevételek 
megszerzésének teljesítéséért. Képviseli az intézményt, mint önkormányzati közszolgáltatást nyújtó intézményt. Az 
intézmény feladatellátására vonatkozóan munkatervet készít. Gondoskodik a törvényesség és munkafegyelem 
megtartásáról, eljár a hatáskörébe utalt minden egyéb ügyben. 
 
Illetmény és juttatások: 
A javadalmazás bruttó 450.000.-Ft/hó (vagy) egyéni megállapodás tárgyát képezi, annak megállapítására a Munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.  
 
Pályázati feltételek: 
A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői 
pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szól 39/2020. (X. 30.) 
EMMI rendelet alapján: 

- szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség; 
- KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret; 



- végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban 
legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett; 

- a munkakör betöltésének feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a 
továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését 
követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói 
jogkör gyakorlójának. Aki a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem 
mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább. 

- magyar állampolgárság,  
- büntetlen előélet. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

• fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (telefonos elérhetőség feltüntetése szükséges), mely tartalmazza a 
korábbi munkahelyeket is, 

• a pályázó részletes szakmai és vezetési programja, 
• a végzettséget igazoló okmányok, 
• nyelvvizsga bizonyítvány másolata,  
• 3 hónapnál nem régebbi keltezésű erkölcsi bizonyítvány, 
• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésnél az Mt. alapján összeférhetetlenség nem áll 

fenn, 
• nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 

szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik, valamint a 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása, 

• nyilatkozat, hogy az illetékes bizottsági ülések, valamint a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához 
hozzájárul-e. 

 
A munkakör betölthetőségének időpontja:  
A beosztás legkorábban 2021. április 1-től tölthető be. 
 
A munkaviszony befejező időpontját követően a kulturális munkakörben határozatlan időre történő 
továbbfoglalkoztatásra lehetőség van. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 15. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Hatvani Polgármesteri Hivatal humánpolitikai tanácsadója 
nyújt a 06-37-542-307-es telefonszámon. 
 
A pályázat érvényessége: 
A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai követelménynek egyaránt megfelel. 
Hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból. 
 
A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Hatvan Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth tér 
2.). Kérjük a borítékon feltüntetni „intézményvezető-könyvtár”. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szakmai bizottság véleménye alapján dönt a pályázatról. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 31. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

• Hatvan város honlapja – www.hatvan.hu 
• Az intézmény honlapja - www.konyvtarhatvan.hu 

 
Határozat száma:  336/2020. (XII. 10.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. 
§-a, valamint a közművelődésről szóló 22/2019. (IX. 6.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése alapján egyes 
közművelődési feladatok ellátására vonatkozóan közművelődési megállapodást kötök a VOKE Liszt Ferenc 
Művelődési Házzal (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár u. 6-8.) 2021. január 1. napjától 2021. december 31. 
napjáig terjedő határozott időtartamra, mely ellátandó feladatokhoz Hatvan Város Önkormányzata nevében 
1.250.000,- Ft éves támogatással járulok hozzá. A szükséges pénzügyi forrás az önkormányzat 2021. évi 
költségvetésébe betervezésre kerül.  



 
Határidő: 2020. december 31. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  337/2020. (XII. 10.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
elfogadom a Markovits Kálmán Városi Uszoda (3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 2.), valamint a Hatvan Városi 
Strandfürdő (3000 Hatvan, Teleki út 26.) működési rendjét 2021. január 1-jei hatályba lépéssel a határozat 
melléklete szerinti tartalommal. 
 
Határidő: 2020. december 31. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 337/2020. (XII. 10.) sz. polgármesteri határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma:  338/2020. (XII. 10.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott, Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
Hatvan Város Önkormányzata nevében 20.599.000,- Ft (azaz Húszmillió-ötszázkilencvenkilencezer forint) 
támogatást nyújtok az „Alapítvány a hatvani I. István Általános Iskola támogatására” elnevezésű alapítvány 
(szélhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) részére a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola ún. 
„Bosch” osztályainak működésével kapcsolatos többlet költségek biztosítására.  
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2020. december 31. (a támogatási szerződés megkötésére)     
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  339/2020. (XII. 10.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Robert Bosch Elektronika Kft.-vel megkötött megállapodás keretében adományozási szerződést kötök a Hatvan és 
Vidéke Mentőalapítvánnyal (székhely 3014 Hort, iskola utca 7.) összesen 1.999.787.- Ft értékben beszerzésre 
kerülő 27 db Hely Hansen Add vis Mid S3 bakancs, 4 db AMBU Twin leszívópumpa és 1 db Comet KP PRO 
Classic 3.1 meleg vizes ipari jellegű mosó berendezés, hozzá kapcsolódó forgó kefe és 20 l-es Karcher RM 806 
mosó sampon adományozására vonatkozóan. 
 
Határidő: 2020. december 31. (adományozási szerződés aláírása) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  340/2020. (XII. 10.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Nagy Ákos, 
Véniss Izabella, Kárpáti Lizett, Szentesy Emma, Posgai Zétény, Csécsei Dominik, Illés Bende, Farkas Emír és 
Szőcs Ronel gyermekeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesítem, melyet 18. 
életévének betöltése napjától vehet igénybe. 
A fenti kérelmezők számára összesen 360.000,- Ft – azaz Háromszázhatvanezer Forint – támogatást biztosítok. A 
támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében a szociális feladatokban 
szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll. 
           
Határidő: 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  341/2020. (XII. 10.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Füzeséri Építő Zrt.-vel (székhely: 2173 Kartal, Alkotmány utca 55/A.; jogelődje: Füziexportbau Kft.) megkötött, a 
„VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása” tárgyú szerződést a műszaki szükségszerűségből felmerülő 
pótmunkák elvégzéséből adódóan a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítom. 



A szerződés teljesítéséhez szükséges további bruttó 3.827.913.-Ft összegű pénzügyi forrás Hatvan Város 
Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2020. december 20. (a pótmunka elvégzésére vonatkozó szerződésmódosítás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 341/2020. (XII. 10.) sz. polgármesteri határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  342/2020. (XII. 10.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
2020-2034. évi gördülő fejlesztési terv és/vagy felújítási pótlási tervrészének módosítását elfogadom, a tervekben 
foglaltakat jóváhagyom. 
 
Határidő: 2020. december 11. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  343/2020. (XII. 10.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva úgy 
döntök, hogy a Grassalkovich Művelődési Ház (3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) TOP-7.1.1-16-H-ESZA-20019-
00410 kódszámú „Rendezvénykavalkád Hatvanban” című pályázatához szükséges tulajdonosi nyilatkozatot 
utólagosan megadom. 
 
Határidő: 2020. december 22. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  344/2020. (XII. 10.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva úgy 
döntök, hogy a Grassalkovich Művelődési Ház (3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) NTP-KULT-20-0022 kódszámú 
„Tehetséggondozó Kéz-Mű-Hely a Grassalkovich Ház vezetésével” című pályázatához szükséges tulajdonosi 
nyilatkozatot megadom. 
 
Határidő: 2020. december 22. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  345/2020. (XII. 10.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva úgy 
döntök, hogy a 2019. évi „Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program)” című 
pályázathoz kapcsolódóan a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény (3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) 
részére 1 db páramentesítő berendezés a FG-TECH Kft.-től (székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 38.), mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőtől kerüljön beszerzésre bruttó 105.700,- Ft összegben. 
Pénzügyi fedezet a pályázati forrásból biztosított.  
 
Határidő: 2020. december 14. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  346/2020. (XII. 10.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva úgy 
döntök, hogy Hatvan Város Önkormányzata nevében a KRIVIK Ügyvédi Iroda (székhely: 6000 Kecskemét, 
Rákóczi út 16. II/5.) által a hatvani 0387 hrsz.-ú ingatlan 1294 m2 nagyságú területének vételi ajánlataként 
felajánlott bruttó 215.451,- Ft-ot nem fogadom el.  
Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése 
alapján az önkormányzati vagyontárgy elidegenítése a 12. § szerinti értékbecslés alapján megállapított értéknél 
alacsonyabb ellenértéken nem történhet. Ezáltal az ingatlanrészt az elkészült forgalmi értékbecslés alapján 
legalább bruttó 271.740,- Ft összegben lehet értékesíteni. 
 



Határidő: azonnal (kérelmező értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  347/2020. (XII. 10.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva az 
Első Magyar Kert Szövetkezettel (székhely: 5300 Karcag, Kossuth tér 1.) megkötött, „A legszebb konyhakertek” – 
Magyarország legszebb konyhakertjei országos programra vonatkozó együttműködési megállapodást módosítom 
a határozat melléklete szerint. 

Határidő: 2020. december 31. (együttműködési megállapodás módosításának aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Együttműködési Megállapodás Módosítása 

 

mely létrejött egyrészről 
Első Magyar Kert Szövetkezet 

címe/székhelye:   5300 Karcag, Kossuth tér 1. 
Cégjegyzékszám:  16-02-001988 
Adószám:   24904520-2-16 
képviselője:   Sári Kovács Szilvia – Igazgató Elnök 
 
másrészről 
 

Hatvan Város Önkormányzata 
címe/székhelye:   3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
adószáma:   15729394-2-10  
képviselője:   Horváth Richárd - Polgármester 
 
a továbbiakban együttesen, mint Szerződő felek között az alulírott helyen és időben az alábbiak feltételekkel: 
 

1. Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 2017. február 03. napján Együttműködési Megállapodás jött létre, mely 
évente meghosszabbításra került 2020. december 31-ig. 

2. Szerződő felek az Együttműködési Megállapodás 6. pontját az alábbiak szerint módosítják: 
„6. Jelen Megállapodást a Felek további 1 évvel, 2021. december 31. napjáig meghosszabbítják.” 

3. Szerződő felek kölcsönösen rögzítik, hogy az Együttműködési Megállapodás egyéb rendelkezéseit változatlanul 
hagyják. 

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

Kelt: 2020. december …..  
 

  ................................................................  
Első Magyar Kert Szövetkezet Hatvan Város Önkormányzata 

képviseletében képviseletében 
Sári Kovács Szilvia Horváth Richárd  

Igazgató Elnök Polgármester 
Karcag Hatvan 

 
Határozat száma:  348/2020. (XII. 10.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131.) 
javaslatára az alábbi 2020. év végi és 2021. év eleji ünnepi menetrendet hagyom jóvá a helyi közforgalmú 
menetrend-szerinti autóbusz járataira vonatkozóan: 

Dátum  Naptári nap  Közlekedési rend  

2020. december 11. péntek munkanap, iskolai előadási nap 

2020. december 12. szombat iskolai előadási nap, áthelyezett munkanap 



Dátum  Naptári nap  Közlekedési rend  

2020. december 13. vasárnap munkaszüneti nap 

2020. december 14. hétfő munkanap, iskolai előadási nap 

2020. december 15. kedd munkanap, iskolai előadási nap 

2020. december 16. szerda munkanap, iskolai előadási nap 

2020. december 17. csütörtök munkanap, iskolai előadási nap 

2020. december 18. péntek munkanap, iskolai előadási nap 

2020. december 19. szombat szabadnap 

2020. december 20. vasárnap munkaszüneti nap 

2020. december 21. hétfő tanszünetben munkanap 

2020. december 22. kedd tanszünetben munkanap 

2020. december 23. szerda tanszünetben munkanap 

2020. december 24. csütörtök szabadnap 

2020. december 25. péntek munkaszüneti nap 

2020. december 26. szombat munkaszüneti nap 

2020. december 27. vasárnap munkaszüneti nap 

2020. december 28. hétfő tanszünetben munkanap 

2020. december 29. kedd tanszünetben munkanap 

2020. december 30. szerda tanszünetben munkanap 

2020. december 31. csütörtök tanszünetben munkanap 

2021. január 01. péntek munkaszüneti nap 

2021. január 02. szombat szabadnap 

2021. január 03. vasárnap munkaszüneti nap 

2021. január 04. hétfő munkanap, iskolai előadási nap 

 
Vonal  2020. december 24-én az utolsó járatok indulásának időpontja  

1 Szolnoki útelágazástól: 17:35 Vasútállomástól: 17:19; TESCO Áruháztól: 16:00 

2 Autóbusz-pályaudvartól: 15:10  

4 Hegyalja úttól: 13:16 BOSCH 2. kaputól: 14:20 

9 Szolnoki útelágazástól: 13:15 BOSCH 2. kaputól: 14:20 

 
Vonal  2020. december 31-én az utolsó járatok indulásának időpontja  

1 Szolnoki útelágazástól: 17:35 Aut. pu-tól: 17:19; TESCO Áruháztól: 16:00 

4 Hegyalja úttól: 16:30 Vasútállomástól: 16:10 

9 Ratkó József utcától: 17:15 BOSCH 2. kaputól: 18:20 Autóbusz-pályaudvarig 

 
Vonal  2021. január 1-jén az els ő járatok indulásának id őpontja  

1 Szolnoki útelágazástól: 8:35 Vasútállomástól: 9:09 

2 Autóbusz-pályaudvartól: 9:40  

 
Vonal  2021. január 1-jén az els ő járatok indulásának id őpontja  

1 Szolnoki útelágazástól: 8:35 Vasútállomástól: 9:09 

2 Autóbusz-pályaudvartól: 9:40  

 



Vonal  2021. január 1-jén az alábbi járatok nem közlekedne k:  

4 Hegyalja úttól: összes járat BOSCH 2. kaputól: összes járat 

9 Szolnoki útelágazástól: összes járat BOSCH 2. kaputól: összes járat 

 
Határidő: 2020. december 11. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  349/2020. (XII. 10.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva az 
AGRIAPIPE Kft.-t (székhely: 3326 Ostoros, Damjanich János utca 10.) bízom meg a hatvani Boldogi út 
csapadékvíz-elvezető hálózat állapotrögzítő tervének elkészítésével összesen bruttó 6.600.000,- Ft keretösszeg 
erejéig (állapot rögzítő terv készítése 444.500,- Ft, gépi Womás tisztítás 27.940,- Ft/óra, csatornában lévő iszap 
szippantás 27.940,- Ft/óra, ipari televíziós vizsgálat 36.830,- Ft/óra és műtárgyak csatorna kézi tisztítás 25.400,- 
Ft/db, hulladék szállítás 5 m3-es konténer 38.100,-Ft/konténer, lerakóhelyi díj 38.100,-Ft/t egységárak figyelembe 
vételével). Hatvan Város Önkormányzata nevében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatóságával 
(székhely: 3300 Eger, Mátyás király út 136/A.) és a MÁV Zrt.-vel (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 
54-60.) a munkálatok elvégzésére vonatkozó együttműködési megállapodást kötök azzal, hogy a munkálatok 
elvégzéséhez a felek egyenként bruttó 2.200.000,- Ft pénzügyi keretösszeget biztosítanak. 
Az önkormányzat részéről szükséges bruttó 2.200.000,- Ft pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. 
évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a 
„Csapadékvíz elvezető rendszer tervezés, kivitelezés” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2021. január 30. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  350/2020. (XII. 10.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
hatvani 2980 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Balassi B. út 3. szám alatti épületben lévő 2 db 
helyiséget 2021. január 1-jétől 2021. december 31-ig, egy éves határozott időtartamra a Heves Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara (3300 Eger, Faiskola u. 15.) részére havi bruttó 63.500,- Ft, azaz bruttó 
Hatvanháromezer-ötszáz forint bérleti díj megfizetése ellenében bérbe adom. 
 
Határidő: 2020. december 20. (bérleti szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  351/2020. (XII. 10.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
hozzájárulok ahhoz, hogy a Hatvan, Nagygombos Major 1. szám alatti önkormányzati lakás bérleti jogviszonyát 
Illés Erika Hatvan, Nagygombos Major 1. szám alatti lakos folytassa 2020. július 29-től 2025. július 28-ig terjedő 
határozott időtartamra az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 
szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben rögzítettek alapján. 

Határidő: 2020. december 23. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  352/2020. (XII. 10.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet 10. § rendelkezése szerint a Hatvan, Pázsit u. 18. fsz. 1. szám alatti bérlakás bérleti 
szerződését Mészáros Rozália bérlővel, utolsó alkalommal, 1 év határozott időtartamra – 2020. december 21. 
napjától 2021. december 20. napjáig – meghosszabbítom azzal a feltétellel, hogy a büntetlen előéletről szóló 
erkölcsi bizonyítvány, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott nemleges adótartozásról szóló igazolás 
a szerződés megkötésének a feltétele. 
 
Határidő: 2020. december 31. (a bérleti szerződés hosszabbítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. útján 

 



Határozat száma:  353/2020. (XII. 10.) sz. polgármes teri határozat  
 

Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva úgy 
döntök, hogy az önkormányzati tulajdonú 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 8. számú ingatlan előtt a határozat 
melléklete szerint egy mozgáskorlátozottakat szállító járművek részére fenntartott várakozóhely kerüljön 
kialakításra. 
 
Határidő: 2021. február 15. (táblázásra, festésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 353/2020. (XII. 10.) sz. polgármesteri határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  354/2020. (XII. 10.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva úgy 
döntök, hogy az önkormányzati tulajdonú 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. számú ingatlan előtt a határozat melléklete 
szerint egy mozgáskorlátozottakat szállító járművek részére fenntartott várakozóhely kerüljön kialakításra. 
 
Határidő: 2020. december 15. (táblázásra, festésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 354/2020. (XII. 10.) sz. polgármesteri határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  355/2020. (XII. 10.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva úgy 
döntök, hogy a MÉZSORÁS Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) a forgalomtechnikai eszközök 
karbantartására vonatkozóan megkötött vállalkozási keretszerződés módosításra kerüljön olyan módon, hogy a 
szerződésben szereplő 2.500.000,- Ft (alanyi ÁFA-mentes) keretösszeg megemelésre kerül 2.700.000,- Ft-ra 
(alanyi ÁFA-mentes). 
A szükséges 200.000,- Ft pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. 
(II. 21.) önkormányzati rendeletben az „Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  356/2020. (XII. 10.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
2020. évben elvégzett környezetvédelmi feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadom. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  357/2020. (XII. 10.) sz. polgármes teri határozat  

 
Hatvan város polgármestere kitüntetési üggyel kapcsolatos döntést hozott. 

 
Határozat száma:  358/2020. (XII. 10.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
Simon Attilánét a Hatvani Napsugár Óvoda intézményvezetőjét – kérése alapján – a közalkalmazotti 
jogviszonyából 2021. január 1. napjától felmentem. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
33. § (3) bekezdése alapján a felmentési idő felére, 2021. május 1. napjától 2021. augusztus 31. napjáig 
mentesítem a munkavégzés alól.  Tekintettel arra, hogy az intézményvezető vezetői megbízása 2020. június 30-
án lejár, ezért a felmentési idő 2 hónapjára, azaz 2021. július 1-től 2021. augusztus 31-ig a vezetői pótlék nem illeti 
meg. 
A közalkalmazotti jogviszony megszűnésének napja: 2021. augusztus 31. 
 
Határidő: 2020. december 31. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


