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Hatvan Városi Önkormányzat polgármesterének  
38/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelete  

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2 008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
Hatvan Városi Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában, 
továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontja szerinti feladatkörben eljárva a 
következőket rendeli el:  
 

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

„1. § (1) Jelen rendelet személyi hatálya az Szt. 3. § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott és Hatvanban 
lakóhellyel rendelkező személyekre terjed ki. 

(2) Jelen rendelet területi hatálya a (3) bekezdésben foglaltak kivételével Hatvan város közigazgatási területére 
terjed ki. 

(3) Házi segítségnyújtás vonatkozásában a rendelet területi hatálya Hatvan város és Boldog község 
közigazgatási területére terjed ki.” 

 
2. § (1) A R. 2. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(Jelen rendelet alkalmazásában:) 
„g) szociális szolgáltató: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. A. 

épület);” 
(2) A R. 2. § l) és m) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
(Jelen rendelet alkalmazásában:) 
„l) fenntartó: Hatvan Város Önkormányzata (3000. Hatvan, Kossuth tér 2., továbbiakban: önkormányzat); 
m) üzemeltető: A Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és helyiségek üzemeltetését a 

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) végzi.” 
(3) A R. 2. §-a a következő o) ponttal egészül ki: 
(Jelen rendelet alkalmazásában:) 
„o) lakbértartozás: lakásbérleti díj, lakáshasználati díj, külön szolgáltatás díja, egyéb, lakáshasználattal 

kapcsolatos tartozás.” 
 
3. § A R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„3. § (1) Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokra vonatkozó kérelmet az Szt.-ben, valamint az 

egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának 
részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm.rendeletben foglalt szabályoknak megfelelően, a melléklet 
szerinti nyomtatványon, az ahhoz szükséges mellékletekkel együtt lehet benyújtani a Hatvani Polgármesteri 
Hivatal Általános Igazgatási Osztályára (a továbbiakban: Általános Igazgatási Osztály). 

(2) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokra vonatkozó önkormányzati hatósági 
ügyekben az eljárás – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a jegyző hatáskörébe tartozik. 

(3) A szociális vásárlási kedvezményre és a köztemetésre vonatkozó önkormányzati hatósági ügyekben az 
eljárás a polgármester hatáskörébe tartozik. 

(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott eljárásokra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 
évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(5) Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra, gyógyszer-kiadási támogatásra, rendkívüli települési 
támogatásra, lakbértámogatásra az a személy lehet jogosult, aki a jelen rendeletben szabályozott jogosultsági 
feltételeken túlmenően a Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról, 
valamint a zöldterületek használatáról szóló 17/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: 
köztisztasági rendelet) meghatározottak szerint gondoskodik az általa lakott ingatlan és az ingatlanához tartozó 
közterület tisztántartásáról. E kötelezettség teljesítését az Általános Igazgatási Osztály folyamatosan ellenőrizheti.  

(6) Ha a kérelmező nem járul hozzá a lakókörnyezetének vizsgálatához, vagy lakókörnyezete nem felel meg a 
köztisztasági rendeletben foglaltaknak, akkor részére ellátás nem állapítható meg és kérelmét el kell utasítani, a 
már fennálló jogosultságot pedig felülvizsgálati eljárás keretében meg kell szüntetni. 

(7) Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás, gyógyszer-kiadási támogatás, rendkívüli települési 
támogatás, lakbértámogatás megállapításának az (5) és (6) bekezdésben foglaltakon túlmenően további feltétele, 
hogy a kérelmezőnek és a vele közös háztartásban élő személyeknek Hatvan Város Önkormányzata felé nincs 
lejárt határidejű köztartozása és egyéb tartozása, továbbá, ha a kérelmező önkormányzati lakás bérlője, úgy a 
kérelmezőnek vagy a vele közös háztartásban élő személyeknek nincs az üzemeltető felé lakbér tartozása, 
valamint a kérelmező és a vele közös háztartásban élő személyek vagyonnal nem rendelkeznek.” 
 

4. § A R. a következő 3/A. §-sal egészül ki: 
„3/A. § (1) A 3. § (1) bekezdésben meghatározott kérelemhez csatolni kell  



a) a kérelmező és a vele közös háztartásban élők jövedelméről szóló igazolásokat, melyekre vonatkozóan az 
Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak az irányadók; 

b) a kérelmező és a vele közös háztartásban élő személyek hozzájáruló nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy 
a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális hatáskört gyakorló szerv a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) útján ellenőrizheti; 

(2) A jövedelem az alábbi igazolásokkal igazolható: 
a) havi rendszerességgel mérhető - munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó - a 

munkáltató által kifizetett mindennemű juttatással növelt jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap 
jövedelméről szóló munkáltatói/foglalkoztatói igazolással; 

b) a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. 
törvény alapján nyújtott ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló 
irattal; 

c) Járási Hivatal által folyósított pénzbeli ellátások összegéről a Járási Hivatal illetékes szervezeti egysége által 
kiadott igazolással; 

d) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény alapján a nyugdíjfolyósító szerv által a 
tárgyév elején vagy a nyugdíjjogosultság megállapításának időpontjában kiadott, az ellátás összegét igazoló 
irattal; 

e) társas- vagy egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 
jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem 
egyhavi átlagának kiszámításához az adóbevallással már lezárt időszakról a NAV által kiadott 
jövedelemigazolással, a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző, még le nem zárt adóévi jövedelemről a 
könyvelő által kiadott igazolással, ennek hiányában a kérelmező nyilatkozatával,  

f) alkalmi munka esetén a havi átlagos jövedelemre vonatkozó nyilatkozattal, egyszerűsített foglalkoztatás 
esetén a foglalkoztató által kiadott igazolással és a NAV által kiadott, az adóbevallással lezárt időszak 
jövedelméről szóló igazolással; 

g) tartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíj igazolásáról szóló irattal (elismervény, postai feladóvevény, 
bankszámla kivonat) és a felek között létrejött egyezséget bizonyító közokirattal vagy teljes bizonyítóerejű 
magánokirattal, a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói döntéssel, állam által megelőlegezett 
gyermektartásdíj esetén a Járási Hivatal illetékes szervezeti egységének (gyámhatóság) határozatával; 

h) felsőoktatási intézményben tanuló kérelmező esetén az oktatási intézmény által kiadott, a kérelem 
benyújtását megelőző havi ösztöndíj összegéről szóló igazolással; 

i) az a)-h) pontokba nem tartozó jövedelmek esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolással. 
(3) A havi rendszerességgel nyújtott pénzbeli ellátások folyósításának határideje az ellátás megállapítása 

esetén a megállapítás hónapját követő hó 5. napja. 
(4) A pénzbeli ellátások kifizetése történhet a jogosult nyilatkozata alapján: 
a) a közüzemi szolgáltató vagy a társasház számlájára történő utalással (közös költség); 
b) az üzemeltető számlájára történő utalással; 
c) pénzintézetnél vezetett folyószámlára történő utalással; 
d) postai úton történő kifizetéssel; 
e) rendkívüli élethelyzetben, kivételes esetben a Hatvani Polgármesteri Hivatal házipénztárból történő 

kifizetéssel.” 
  

5. § (1) A R. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) Ha a háztartás 
a) (4) bekezdés a)–c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági 

támogatásban részesül,  
b) (4) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, 

vagy 
c) (4) bekezdés a) pontja szerinti kérelmezője egyedül élő személy,  
úgy a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.” 
(2) A R. 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(7) A támogatás esetében a lakás fenntartásának elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy 

négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 450 
Ft/m2.” 
 

6. § (1) A R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A lakhatáshoz kapcsolódó támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától, a már fennálló 

jogosultság utolsó hónapjában benyújtott kérelmek esetén a korábbi jogosultság lejártát követő hónap első 
napjától egy év időtartamra kell megállapítani.” 

(2) A R. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) Amennyiben a támogatás iránti kérelem a (4) bekezdés szerinti okból elutasításra vagy a megállapított 

lakhatáshoz kapcsolódó támogatás megszüntetésre kerül, ugyanazon lakásra vonatkozóan 
a) a döntés véglegessé válásától számított három hónapon belül a háztartás egyik tagja sem nyújthat be 

támogatás iránti kérelmet, és 
b) a döntés véglegessé válásától számított egy éven belül benyújtott kérelem esetén a támogatás kizárólag 

természetbeni szociális ellátás formájában nyújtható.” 



(3) A R. 5. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki: 
„(9) Amennyiben a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás jogosultja az ellátás folyósítása alatt Hatvan 

városból elköltözik, a támogatást a lakcímváltozás hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni.” 
 

7. § A R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Amennyiben a támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem véglegesen elutasításra került és 

a hat hónapon belül benyújtott újabb kérelem a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének a gyógykezelést 
szolgáló terápia, illetőleg a gyógyszerek térítési díjának változása következtében történt emelkedésén alapul, 
akkor az újabb kérelemhez mellékelni kell a háziorvos erre vonatkozó nyilatkozatát.” 

 
8. § (1) A R. 9. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni továbbá, ha a kérelmező:) 
„a) a lakásfenntartással összefüggő, alkalmanként jelentős kiadások következtében (pl. tüzelővásárlás, 

kimagaslóan magas villamos energia, fűtés, vízdíj számla esetén) vagy közös költség címén fennálló tartozás 
miatt pénzbeli segítségre szorul.” 

(2) A R. 9. § (5)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(5) Nem nyújtható rendkívüli települési támogatás annak a személynek, aki, illetve akinek a vele közös 

háztartásban élő munkaképes házastársa, élettársa vagy közeli hozzátartozója munkahellyel nem rendelkezik és 
a Járási Hivatal erre illetékes szervezeti egységének igazolása szerint nem regisztrált, vagy 90 napnál rövidebb 
ideje regisztrált álláskereső. 

(6) Az (1) bekezdés a) pontja alapján alkalmanként a települési támogatás összege legalább 4.000 Ft, 
legmagasabb összege 10.000 Ft és egy naptári évben összesen 15.000 Ft lehet. 

(7) Az (1) bekezdés b) és c) pontja esetében a rendkívüli települési támogatás összege az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének a háromszorosát nem haladhatja meg.” 
 

9. § A R. 10. § (4)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(4) A temetési támogatás mértéke legfeljebb a helyben szokásos temetés költségének  
a) 30 %-a, ha a temetési támogatásra jogosult személy egy főre jutó havi jövedelme nem éri el az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át; 
b) 20 %-a, ha a temetési támogatásra jogosult személy egy főre jutó havi jövedelme meghaladja az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, de nem éri el annak 150 %-át; 
c) 15 %-a, ha a temetési támogatásra jogosult személy egy főre jutó havi jövedelme meghaladja az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, de nem éri el annak 200 %-át; 
d) 10 %-a, ha a temetési támogatásra jogosult személy egy főre jutó havi jövedelme meghaladja az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, de nem éri el annak 250 %-át. 
(5) A helyben szokásos temetés költségét Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és 

Lakásügyi Bizottsága (a továbbiakban: Szociális és Lakásügyi Bizottság) állapítja meg a Hatvanban telephellyel 
rendelkező temetkezési szolgáltatók tárgyév január havi árjegyzéke alapján. 

(6) A temetési támogatás iránti kérelmet a 15. melléklet szerinti nyomtatványon lehet benyújtani.” 
 

10. § A R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A köztemetés költségének visszafizetése alól a Szociális és Lakásügyi Bizottság a temetésre kötelezett 

személyt különös méltánylást érdemlő esetben mentesítheti, feltéve, hogy a kérelmező családjában az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. Különös 
méltánylást érdemlő esetnek minősül a kérelmező vagy családja életében igazolható módon bekövetkezett 
esemény, előre nem látható életkörülmény.” 

 
11. § A R. 13. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(Lakbértámogatás állapítható meg annak a bérlőnek, aki:) 
„a) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 

helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Lakás 
rendelet) 7. § (1) bekezdése szerinti lakást bérel és azt ténylegesen lakja.” 
 

12. § A R. 13/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„13/A. § Nem állapítható meg lakbértámogatás azon önkormányzati lakás bérlőjének, aki 
a) a Lakás rendelet 7. § (2) bekezdése szerinti lakásban él, 
b) a Lakás rendelet 7. § (3) bekezdése szerinti lakásban él, 
c) a lakás hasznosításával összefüggésben jövedelemhez jutott,  
d) lakbérfizetési kötelezettségének nem tett eleget és emiatt hátraléka keletkezett, 
e) lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásban részesül,  
f) a felülvizsgálat alkalmával nem csatolja a szükséges igazolásokat, vagy 
g) a felülvizsgálat eredményeként nem jogosult a továbbiakban lakbértámogatásra.” 

 
13. § A R. 13/B. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
„(5) A bérlő (4) bekezdés szerinti rosszhiszeműsége esetén a megszüntető határozat véglegességétől 

számított 12 hónapig részére újabb lakbértámogatás nem állapítható meg.” 



 
14. § A R. 13/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„13/C. §. A lakbértámogatás mértéke a Lakás rendelet 2. melléklete szerint szociális alapon megállapított 

lakásbérleti díj és a költségelven megállapított lakásbérleti díj különbözete, mely közvetlenül az üzemeltető 
részére kerül átutalása.” 

 
15. § A R. 13/D. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(1) A lakbértámogatás iránti kérelmet a Lakás rendelet 15. § (1) bekezdésében meghatározott 

felülvizsgálathoz szükséges dokumentumokkal együtt – a 16. melléklet szerinti nyomtatványon – az Általános 
Igazgatási Osztályra kell benyújtani. minden év február 10. napjáig. 

(2) A lakbértámogatásról a jegyző dönt és erről a határozat egy példányának megküldésével értesíti az 
üzemeltetőt.” 

 
16. § A R. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A szolgáltatás iránti kérelemről a jegyző dönt a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül. A 

szolgáltatás megállapítása esetén a határozat egy példányának megküldésével értesíti a Hatvani Szolgáltató Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.), mint szolgáltatót. A Hatvani Szolgáltató Kft. az ingatlantulajdonos 
helyett a zöldterület gondozását elvégzi. A szolgáltatás tárgyévben egy alkalommal kerül megállapításra, a 
szolgáltatás hatálya a tárgyév december 31. napjáig tart.” 
 

17. § (1) A R. 18/E. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(4) A szociális vásárlási kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja a jogosultságot megállapító határozat 

meghozatalát követő 15. nap. Szociális vásárlási kedvezmény iránti kérelem a jogosultság időtartama alatt, az 
annak lejártát megelőző egy hónapban is benyújtható. Amennyiben az eljárás a jogosultság lejárta előtt legalább 
15 nappal korábban befejeződik, az új jogosultság kezdő időpontjaként a korábbi jogosultság lejártát követő napot 
kell megállapítani. 

(5) A kedvezményre való jogosultságot egy évre kell megállapítani.”  
(2) A R. 18/E. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(7) A Hatvan Kártya elvesztését, eltulajdonítását, megrongálódását, megsemmisülését a tudomásra jutástól 

számított 3 napon belül be kell jelenteni az Általános Igazgatási Osztályon. Az Általános Igazgatási Osztály 
Ügyfélszolgálata intézkedik a kártya kivonásáról. Az új kártya kiállítására vonatkozóan Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelete 5/A. § 
(2) és (3) bekezdésének szabályai az irányadók.” 

(3) A R. 18/E. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 
„(8) A 2020. évre kiadott szociális vásárlási kedvezmény 2021. április 30. napjáig külön eljárás lefolytatása 

nélkül meghosszabbodik.” 
 
18. § A R. 18/F. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Meg kell szüntetni a jogosultságát annak a személynek, aki önkormányzati bérlakásban lakik, és aki vagy 

a vele közös háztartásban élő családtagja legalább kettő havi lakbértartozást halmoz fel és erről az üzemeltető 
írásban értesítést küld az Általános Igazgatási Osztálynak.” 
 

19. § A R. 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai: 
a) Hatvan város polgármestere; 
b) a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke; 
c) a szociális szolgáltató vezetője; 
d) Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény Hatvani Idősek Otthona (3000 Hatvan, Kórház utca 

3-5.) vezetője; 
e) a Szent Erzsébet Idősek Otthona (3000 Hatvan, Mártírok útja 3.) fenntartójának, a Belvárosi Római 

Katolikus Egyháznak a delegáltja; 
f) a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Nappali Melegedő (3000 Hatvan, Nagytelek utca 2.) 

fenntartójának a delegáltja; 
g) Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezetének (3300 Eger, Klapka György út 9.)  delegáltja; 
h) Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) delegáltja; 
i) Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatala (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14.) Foglalkoztatási 

Osztályának vezetője; 
j) Johannita Segítő Szolgálat (1056 Budapest Váci utca 62-64) delegáltja; 
k) Hegymenet Klub Térségi Szociális Intézmény (3000 Hatvan, Madách utca 14.) delegáltja; 
l) Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat delegáltja.” 

 
20. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
(4) A R. 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.  
(5) A R. 14. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 



(6) A R. 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 
(7) A R. 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 
(8) A R. 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 
 
21. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. január 1-jén lép hatályba és 2021. május 2-

án hatályát veszti. 
(2) A 21. § (3) bekezdés d) pontja 2021. május 1-jén lép hatályba. 
(3) Hatályát veszti a R.  
a) 6., 11., 18/A., 18/B., 18/C. és 24. §-a, 
b) 30. § (2) és (3) bekezdése, 
c) 11-13. melléklete, 
d) 18/E. § (8) bekezdése. 

 
Hatvan, 2020. december 17. 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
(A 38/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
 

Hatvan Városi Önkormányzat polgármesterének 
39/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 

a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/ 2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
Hatvan Városi Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott 
feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § A hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
R.) 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Valamennyi pályázat nyilvános, melynek felhívását a helyben szokásos módon és a HATVANI MÉDIA és 
Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. által úgy kell közzétenni, hogy ahhoz bárki hozzáférhessen.  
Pályázni az 1. vagy a 4. melléklet szerinti pályázati adatlapnak a Hatvani Polgármesteri Hivatalhoz postai úton 
történő benyújtásával lehet minden évben a kiírástól számított 30 napon belül. A határidőn túl beérkezett 
pályázatokat – a határidő túllépésére való tekintettel – el kell utasítani.” 

 
2. § (1) A R. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A pályázaton elnyert támogatás teljes összegének felhasználásáról szóló elszámolás és szakmai 

beszámoló benyújtásának határideje – a 12/A. § (1) bekezdésben foglalt kivétellel – legkésőbb a tárgyévet követő 
év január hó 31. napja. Az elszámoláshoz be kell nyújtani a 3. melléklet szerinti elszámoló lapot is.” 

(2) A R. 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) Az elszámolás keretében – a 12/A. § (2) bekezdésben foglalt kivétellel – csak a tárgyévben kiállított 

számlák fogadhatók el. A támogatás felhasználását a Gazdálkodási Iroda – a 12/A. § (2) bekezdésben foglalt 
kivétellel – a tárgyévet követő év február 20. napjáig ellenőrzi. Az ellenőrzés eredményéről – a 12/A. § (2) 
bekezdésben foglalt kivétellel – a tárgyévet követő év február 28. napjáig írásban összesített tájékoztatót készít az 
illetékes bizottságok részére, melynek elfogadásáról az illetékes bizottságok döntenek.” 

 
3. § A R. a következő 12/A. §-sal egészül ki: 
„12/A. § (1) A pályázaton a 2020. évben elnyert támogatás 2021. június 30. napjáig használható fel. Az elnyert 

támogatás teljes összegének felhasználásáról szóló elszámolás és szakmai beszámoló benyújtásának határideje 
2021. augusztus 31. napja. 

(2) A pályázaton a 2020. évben elnyert támogatás elszámolásának keretében a 2020. és 2021. évben kiállított 
számlák fogadhatók el. A támogatás felhasználását a Gazdálkodási Iroda 2021. szeptember 15. napjáig ellenőrzi. 
Az ellenőrzés eredményéről 2021. szeptember 28. napjáig írásban összesített tájékoztatót készít az illetékes 
bizottságok részére, melynek elfogadásáról az illetékes bizottságok döntenek.” 

 
4. § (1) A R. 13. § (1) bekezdésében a „Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.” szövegrész helyébe a 

„HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.” szöveg lép. 
(2) A R. 1. és a 4. mellékletében a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal” szövegrészek helyébe a „Hatvani 

Polgármesteri Hivatal” szöveg lép. 
 
5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. december 21-én lép hatályba és 2021. 

október 2-án hatályát veszti. 



(2) Az 5. § (3) bekezdés 2021. október 1-jén lép hatályba. 
(3) Hatályát veszti a R.  
a) 12/A. §-a, 
b) 12. § (3) bekezdésében a „– a 12/A. § (1) bekezdésben foglalt kivétellel –” szövegrész, 
c) 12. § (5) bekezdésében a „– a 12/A. § (2) bekezdésben foglalt kivétellel –” szövegrészek. 

 
Hatvan, 2020. december 17. 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester  

 
 

Hatvan Városi Önkormányzat polgármesterének  
40/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelete  

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2 016. (I. 29.) önkormányzati 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 hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket 
rendeli el: 
 

1. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
R) 3. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„3. Az ingatlanhasználó kötelezettségei, valamint  

a Hatvan, Görbeéri üdül őterületre és a külterületi ingatlanokra vonatkozó e ltérő szabályok  
 
5. § (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot az e rendeletben 

meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. Alapvető 
kötelessége e tekintetben, hogy: 

a) a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig 
gyűjtse, illetve tárolja, 

b) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást 
vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek adja át, illetve a 
közszolgáltatási díjat kiegyenlítse, 

c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, 
testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne 
szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, 

d) az ingatlanhasználó a veszélyes hulladékokat az egyéb települési hulladékoktól elkülönítve gyűjtse.  
(2) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy 

egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. 
(3) Szüneteltethető a közszolgáltatás kötelező igénybevétele azokon az ingatlanokon - kivéve a Görbeéri 

üdülőterület területén -, amelyeken legalább 30 napig senki sem tartózkodik, s emiatt azokon hulladék nem 
keletkezik. 

(4) A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét az ingatlanhasználó a szünetelés 
kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 15 nappal megelőzően írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak, 
továbbá az ingatlanhasználó a használatában lévő gyűjtőedényt a bejelentéstől számított 15 napon belül köteles 
átadni a szüneteltetés időtartamára átvételi elismervény ellenében a Közszolgáltató részére. Amennyiben az 
ingatlanhasználó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Közszolgáltató jogosult az ingyenesen átadott 
gyűjtőedény beszerzési árának megtéríttetésére. 

(5) Ha a szüneteltetés feltételeiben változás következik be, a tulajdonos a Közszolgáltatónak haladéktalanul 
írásban köteles azt bejelenteni. 

(6) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy – 
a tulajdonos egyidejű értesítése mellett – a Közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék 
mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett. 

 
5/A. § (1) A Görbeéri üdülőterület területén elhelyezkedő ingatlant állandó lakhelyként használó vagy az 

ingatlanban állandó lakóhellyel rendelkező ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatást egész évben igénybe 
venni és köteles ennek megfelelő díjat fizetni. 

(2) A Görbeéri üdülőterület területén elhelyezkedő időlegesen használt ingatlan esetében a használati szezon 
időtartama hat hónap, április 1-jétől szeptember 30-ig. Az ingatlantulajdonos köteles a használati szezon 
időtartama alatt hetente egy alkalommal igénybe venni a közszolgáltatást. 

(3) A Görbeéri üdülőterület területén elhelyezkedő ingatlan tulajdonosa a hulladékot a Közszolgáltató által 
biztosított ellenőrző azonosítóval ellátott hulladékgyűjtő zsákban köteles gyűjteni és köteles azt a Hatvan 11515/2 



hrsz.-ú, a Hatvan 11527/1 hrsz.-ú, a Hatvan 11501/1 hrsz.-ú vagy a Hatvan 11550 hrsz.-ú ingatlanok területén 
található gyűjtőponton elhelyezni. 

(4) Az ingatlant állandó lakhelyként használó vagy az ingatlanban állandó lakóhellyel rendelkező ingatlan 
tulajdonosa köteles a közszolgáltatás igénybevételéhez évente legalább 52 db ellenőrző azonosítóval ellátott 
hulladékgyűjtő zsákot vásárolni. 

(5) Az ingatlant időlegesen használó ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás igénybevételéhez évente 
legalább 26 db ellenőrző azonosítóval ellátott hulladékgyűjtő zsákot vásárolni. 

(6) A Hatvan város közigazgatási területének külterületi részein állandó lakhelyként használt ingatlanok 
használói a Közszolgáltatóval kötött egyedi megállapodás alapján jogosultak igénybe venni a közszolgáltatást. A 
Közszolgáltató az egyedi megállapodásban határozza meg a hulladék gyűjtőpont helyét.” 

 
2. § A R. 15. § (3) bekezdésében az „5. § (4) bekezdése” szövegrész helyébe az „5. § (3) bekezdése” szöveg 

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

 
Hatvan, 2020. december 17. 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester  

 
 

Hatvan Városi Önkormányzat Polgármesterének 
41/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 

a Hatvan város területén súlykorlátozáshoz kötött be hajtás rendjér ől szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati 
rendelet módosításáról  

 
Hatvan Városi Önkormányzat polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörben és 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) bekezdés 2. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § A Hatvan város területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A rendelet hatálya nem terjed ki a közfeladat ellátásának idejére: 
a) a fegyveres erők, a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtás, a 

katasztrófavédelem, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezete által üzemben tartott tehergépkocsira, 
b) a katasztrófa elhárítást, - megelőzést és segítségnyújtást végző tehergépkocsira, 
c) a műszaki és baleseti mentést ellátó tehergépkocsira, 
d) a kommunális feladatot ellátó (ideértve a településtisztasági szolgáltatásokhoz, települési hulladékok 

kezeléséhez, köztisztasági tevékenységhez, valamint közüzemi hibaelhárításhoz használt) tehergépkocsira, 
e) az út-, vasút- vagy közműépítést, illetve az út, vasút vagy közműfenntartást, javítást vagy tisztítást végző 

tehergépkocsira, 
f) a külön jogszabályban meghatározott postai szolgáltatást végző tehergépkocsira, 
 g) tehergépkocsi-vezetői és autóbusz-vezetői oktatás és vizsgáztatás során használt 3,5 tonnát meghaladó 

megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművekre a Wesselényi utcában, valamint a Mészáros Lázár út 
Wesselényi utca és Rákóczi út közötti szakaszán.” 

 
2. § (1) A R. 2. § (2) bekezdésében a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője” szövegrész helyébe a 

„Hatvan város jegyzője” szöveg lép. 
(2) A R. 3. § (1) bekezdésében, a 6. § (2) bekezdésében és 7. § (1) bekezdésében a „Közös Önkormányzati” 

szövegrész helyébe a „Polgármesteri” szöveg lép. 
 
3. § Ez a rendelet 2021. február 15-én lép hatályba, és 2021. február 16-án hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2020. december 17. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 



 HATVAN VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK HATÁROZATAI  
 

Határozat száma:  367/2020. (XII. 17.) 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. (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
ügyvezetője részére még a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező 
Nonprofit Közhasznú Kft. jogelődje) ügyvezetőjeként a 81/2020. (II. 20.) számú képviselő-testületi határozat 
alapján a 2020. gazdasági évre kiírt célprémium feladat értékelését a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadom és az ügyvezető részére a 2020. gazdasági évben 2020. január 1. és 2020. szeptember 30. napja 
között időtartamra vonatkozóan a kifizethető célprémium összegét 247.500,- forintban határozom meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
3000 HATVAN, Kossuth tér 2. 

 
Célprémium feladat kiértékelés 

 
Dr. Borbás Zsuzsanna, a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: Média Kft) ügyvezető igazgatója 
részére.  
A képviselő-testület döntésének megfelelően a Média-Hatvan Np. Közhasznú Kft. 2020. szeptember 30.-án megszűnt, 
beolvadt a Széchenyi Zsigmond Kárpát medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Kft.-be, amely Kft. 
2020. október 1-től Hatvani Média és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. néven működik tovább. A 
megszűnés miatt az ügyvezető részére a 2020. évre meghatározott célfeladatok végrehajtását értékelni szükséges. 
A 2020. évi üzleti tervben rögzített célok megvalósításának ösztönzése, így különösen a 2020. évi Közszolgáltatási 
Szerződésben rögzítettek megvalósítása, a társaság saját vagyonának megőrzése és a vállalkozói árbevétel növelése 
érdekében, az ügyvezető részére meghatározott célprémium feladatok teljesítését az alábbiak szerint értékelem: 
 

1) Az üzleti tervben rögzített 28 100 eFt vállalkozói árbevétel teljesítése. 
 
Értékelés: A Média-Hatvan Kft. 2020. szeptember 30-ig  8 844 eFt vállalkozói árbevételt realizált, a teljesítés 
indexe 31,5 %, az időarányostól (75 %) elmaradt, így ezen feladatpontra prémium nem fizethető. 
 

2) Feladat, 2020. évben 1 385 eFt adózás előtti eredmény elérése.   
 
Értékelés: a Média-Hatvan Kft. 2020. szeptember 30-ig 3 490 eFt adózás előtti eredményt realizált, az éves tervet 
(és az időarányost is) jelentősen meghaladva.  
Kifizethető prémium, az éves (jelen esetben a január 1.-szeptemeber 30-ig számfejtett) alapbér 10%-a. 
A működés időszakára kifizetett összes alapbér: 2 475 000 Ft, ennek 10 %-a: 247 500 Ft. 
 
A 2020. január 1.-szeptember 30. közötti időszakra kifizethető összes prémium: 247 500 Ft. 
 
Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzata alapján a maximálisan 
kifizethető prémium az éves alapbér 20 %-a. A kifizetendő összeg ezen előírásnak megfelel.   
 
Hatvan, 2020. december 17.  

                                                                     Horváth Richárd 
                                                                        polgármester 

 
Határozat száma:  368/2020. (XII. 17.) 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. (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
ügyvezetője részére még a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. (a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. jogelődje) 
ügyvezetőjeként a 83/2020. (II. 20.) számú képviselő-testületi határozat alapján elfogadott célprémium feladat 
kiírást a határozat melléklete szerinti tartalommal kiegészítem. 



 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
3000 HATVAN, Kossuth tér 2. 

Célprémium feladat módosítása (kiegészítése) 
 

Dr. Borbás Zsuzsanna, a Hatvani Média és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft (továbbiakban Hatvani 
Média Kft) ügyvezető igazgatója részére.  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 684/2019. (XII. 12.) sz. képviselő-testületi határozatával döntött 
arról, hogy a hatékonyabb, gazdaságosabb működés és munkaszervezés érdekében az Önkormányzat által alapított és 
kizárólagosan az önkormányzat tulajdonában álló Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság                     
(a továbbiakban: Média Kft.) beolvadjon a szintén kizárólagos önkormányzati tulajdonú Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságba (a 
továbbiakban: Beruházó Kft.) 
A cégbíróság a beolvadást bejegyezte, a Média Kft. 2020. szeptember 30. napjával megszűnt. A megszűnő társaság 
általános jogutódja a korábbi Beruházó Kft., 2020. október 1. napjától HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság néven. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Média Kft 2020. évi (IV. negyedévi) módosított üzleti 
tervét.  
Az üzleti tervben rögzített célok megvalósításának ösztönzése, így különösen a 2020. évi Közszolgáltatási 
Szerződésben rögzítettek megvalósítása érdekében indokolt az eredetileg a Beruházó Kft ügyvezetője részére kiírt 
célprémium feladat kiegészítése, az eredeti célfeladatok változatlanul hagyása mellett. 
Az ügyvezető részére az alábbi kiegészítő célprémium feladatot határozom meg: 
 

1) A beolvadással megváltozott társaság szervezeti rendjének kialakítása, új Szervezeti és Működési Szabályzat 
készítése, a munkavállalóknak új, illetve módosított munkaköri leírás készítése. A partnerek felé (szállítók és 
vevők) a társaság új nevéről és kibővült tevékenységi köréről tájékoztatás adása, a hatvani média „fogyasztói” felé 
(lakosság) célzott marketing munkával az új szervezet megismertetése. 

 
Kifizethető prémium: a 2020. IV. negyedévi alapbér 10%-a. 
Értékelés és kifizetés határideje: A 2020. évi beszámoló jóváhagyásakor. 
 
A célprémium kifizetésének további feltétele, hogy a társaság saját vagyonát megőrizze (a 2020. évi társasági szintű 
eredmény nem lehet negatív!); és a 2020. évre az Önkormányzat és a Média Kft. között létrejött Közszolgáltatási 
Szerződésben rögzített feladatok maradéktalanul megvalósuljanak.    
Fenntartom annak jogát, hogy amennyiben a Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak csak részben teljesülnek, vagy az 
ügyvezető a 2020. év során munkájában súlyos mulasztást vagy fegyelmi vétséget követ el, a prémium feladat 
teljesítése ellenére is a kifizetést megvonásra vagy csökkentésre kerüljön. Egyebekben az Önkormányzat gazdasági 
társaságaira vonatkozó javadalmazási szabályzat és a Munka Törvénykönyve előírásai az irányadók. 
 
Hatvan, 2020. december 17.  
 
 Horváth Richárd 
 polgármester                                                

 
Határozat száma:  369/2020. (XII. 17.) 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 Képviselő-testületének a 71/2020. (II. 20.) számú és a 79/2020. (II. 20.) számú képviselő-testületi határozatait 
hatályon kívül helyezem. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  370/2020. (XII. 17.) 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 Kodákné Nagy Ágnest, a 
Hatvani Közétkeztetési Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) ügyvezetőjét a 2020. évben végzett munkájának 



elismeréséül egy havi személyi alapbérével megegyező összegű jutalomban részesítem. A jutalom és járulékainak pénzügyi 
fedezetét a Hatvani Közétkeztetési Kft. biztosítja saját bevételeiből, az többlet önkormányzati támogatási igényt nem 
keletkeztethet. 
 
Határidő: 2020. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  371/2020. (XII. 17.) 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 Török Évát, a Hatvani 
Szolgáltató Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) ügyvezetőjét a 2020. évben végzett munkájának elismeréséül 
egy havi személyi alapbérével megegyező összegű jutalomban részesítem. A jutalom és járulékainak pénzügyi fedezetét a 
Hatvani Szolgáltató Kft. biztosítja saját bevételeiből, az többlet önkormányzati támogatási igényt nem keletkeztethet. 
 
Határidő: 2020. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  372/2020. (XII. 17.) 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 4. számú házi 
gyermekorvosi körzet egészségügyi ellátásának keretében helyettesítésre irányuló megbízási szerződést kötök az 
önkormányzat nevében 2021. január 1. napjától Dr. Nagy Tamás János (lakcíme: 2100 Gödöllő, Knézich Károly u. 40.) 
egyéni vállalkozó gyermekorvossal 2020. szeptember 30. napjáig határozott időre, de legfeljebb a praxisjog eladása esetén a 
körzet átvételéig terjedő időtartamra.  
A 4. számú házi gyermekorvosi körzet működéséhez szükséges engedélyeket az önkormányzat nevében kell megkérni a 
Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályától. 
A Dr. Nagy Tamás János házi gyermekorvossal megkötendő megbízási szerződésre tekintettel elrendelem a körzet átadás-
átvételi eljárásának lebonyolítását. 
A körzetnek az önkormányzat által történő működtetése során felmerülő induló kiadásaira 1.200.000,- Ft keretösszeget 
biztosítok Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletben az 
általános tartalék terhére. 
A körzetnek a 2021. január és február hónapban történő működtetéséhez szükséges pénzügyi forrást – a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő utólagos finanszírozása miatt – az önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezni 
szükséges. 
 
Határidő: 2020. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Megbízási szerződés a 4. számú házi gyermek orvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátásáról 

 
Amely létrejött egyrészről Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., KSH azonosító: 
1022309, adószám: 15729394-2-10, képviseli: Horváth Richárd polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: 
Megbízó), valamint Kerekharaszt Község Önkormányzata (székhely: 3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2., KSH 
azonosító:15729576-8411-321-10, adószám: 15729576-1-10, képviseli: Szabó Ádám polgármester)  mint  megbízó (a 
továbbiakban együtt: megbízók),  
 
Másrészről: Dr. Nagy Tamás (születési helye, ideje: Jászberény, 1957.05.21.; anyja születési neve: Lampé Margit; 
állampolgársága: magyar) egyéni vállalkozói igazolvány száma: 53433466; székhelye: 2100 Gödöllő, Knézich Károly 
u. 40.; adószáma: 69611926-1-33; orvosi nyilvántartási száma: 37921, mint házi gyermekorvos (a továbbiakban: 
Megbízott) együttesen felek (a továbbiakban: felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:  
 
1.) Megbízó megbízza a megbízottat, a megbízott pedig elvállalja, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
törvény, az EüM rendelet és az idevonatkozó egyéb jogszabályi előírások figyelembe vételével helyettesítési feladatot 
lát el a hatvani 4. számú házi gyermekorvosi körzetben (3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. utca 4/A). 
Az egészségügyi ellátást a 0-14 éves korú hatvani és kerekharaszti gyermekek számára biztosítja, felkérésre a 14-18 év 
közötti személyeket is ellátja, továbbá az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben 
meghatározottak szerint iskola-egészségügyi feladatokat lát el az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (3000 
Hatvan, Rákóczi u. 4.), a Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.), a Hatvani Gesztenyéskert 
Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 10.) és a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda (3009 Kerekharaszt, Kerekharaszti u. 2.) 
tekintetében.  
A megbízott az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 
törvény, az EüM rendelet és az idevonatkozó egyéb jogszabályi előírások figyelembe vételével személyesen végzi házi 
gyermekorvosi megelőző-gyógyító feladatait, és biztosítja ezek zavartalan ellátást.  



 
2.) Megbízó vállalja, hogy a hatvani 4. számú házi gyermekorvosi körzet működéséhez szükséges engedélyeket 
megkéri, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap kezelőjével finanszírozási szerződést köt, indokolt esetben 
szerződését megújítja, módosítja.  
 
3.) Megbízott tudomásul veszi, hogy az orvosi feladatellátás során a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat köteles 
vezetni. Felkérésre a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya és a megbízó 
számára az orvosi titoktartást nem sértő információkat szolgáltat.  
 
4.) Megbízott kötelezi magát arra, hogy a városban működő házi orvosokkal, illetve a választott kollegiális szakmai 
vezetővel együttműködik.  
 
5.) Megbízott vállalja, hogy heti 8,5 órában helyettesítés keretében ellátja a hatvani 4. számú házi gyermekorvosi körzet 
betegeit.  Rendelési idő: hétfőn 13:30 órától 15:00 óráig, kedden 8:00 órától 10:00 óráig, szerdán 13:30 órától 15:00 
óráig, csütörtökön 8:00 órától 10:00 óráig pénteken 13:00 órától 14:30 óráig tart. Rendelkezésre állási idő hétfő – 
csütörtök 8:00 órától 17:00 óráig, péntek 8:00 órától 12:00 óráig tart. A háziorvosi ellátás naponta, meghatározott 
rendelési időben, az orvosi rendelőben, indokolt esetben a beteg otthonában történik. 
 
Megbízott az iskolaegészségügyi feladatok ellátását minden héten szerdán 15:00 órától 16:00 óráig biztosítja.  
Megbízó jogosult a szerződés teljesítését, a rendelési idő betartását a jogszabályi keretek között ellenőrizni. 
 
6.) Megbízott vállalja, hogy helyettesítéséről és a helyettes díjazásáról maga gondoskodik. 
 
7.) Megbízó vállalja, hogy az egészségügyi ellátást segítő asszisztenciát, és a takarítói feladatok ellátásához a személyi 
feltételeket biztosítja. A Megbízott vállalja, hogy az asszisztensi és a takarítói munkakörben foglalkoztatott személyeket 
közvetlenül irányítja, felügyeli tevékenységüket, munkájukról kérés esetén beszámol a munkáltatói jogokat 
gyakorlónak. 
 
8.) Megbízó a tulajdonát képező gyermekorvosi rendelőt (továbbiakban: rendelő), amely természetben 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zs. utca 4/A.  szám alatt található, megbízott részére  díjmentesen biztosítja. 
 
9.) A Megbízók közül Hatvan Város Önkormányzata a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási 
szerződést köt, mely alapján az ellátottak után kifizetett összegből a rendelőt érintő közüzemi díjak összege, az 
asszisztens és a takarító bér és járulékainak összege, az adott hónapban felmerülő egyéb költségek (pl.: sterilizálás 
költsége, veszélyes hulladék elszállításának költsége, egyéb feladatellátáshoz szükséges eszközök megvásárlásának 
összege, biztosítási díj összege; nyomtatványok, egyszer használatos eszközök, kötszerek, gyógyszerek, 
fertőtlenítőszerek, tisztítószerek megvásárlásának összege) levonásra kerülnek. A költségek elszámolása után 
fennmaradó összeg a helyettesítési feladatok ellátásának megbízási díj jogcímén Dr. Nagy Tamás egyéni vállalkozó 
11600006-00000000-83965456 számú fizetési számlájára átutalásra kerül az Egészségbiztosítási Alapkezelő utalását 
követően számított 15 munkanapon belül.  
A feladatellátáshoz, illetve a rendelő működtetéséhez szükséges Megbízott által beszerzett eszközök, tisztítószerek, 
nyomtatványok, gyógyszerek stb. megvásárlása Hatvan Város Önkormányzata 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. nevére és 
címére szóló számla ellenében számolható el a Megbízó felé. 
 
10.) Megbízó kijelenti, hogy a rendelő épületére vonatkozóan teljes körű vagyonbiztosítást kötött, vállalja, hogy az 
asszisztensi feladatok ellátására foglalkoztatott személyre felelősségbiztosítást köt és azokat a megbízási jogviszony 
teljes tartama alatt fenntartja.  
 
11.) Megbízott vállalja, hogy a rendelő, a közös használatú helyiségek, személyzeti WC-k állagmegóvásáról 
gondoskodik, a Megbízó tulajdonát képező vagyontárgyakat rendeltetésszerűen használja, állapotát megóvja. A feladat 
ellátásához szükséges eszközigényét jelzi a Megbízó felé, melyet a Megbízó a betegfinanszírozás összegének terhére 
számol el. 
 
12.) Megbízó vállalja továbbá, hogy a háziorvosi rendelő elektromos hálózatának és fűtési rendszerének 
karbantartásáról, felülvizsgálatáról és meghibásodás esetén javításáról maga gondoskodik.  
 
13.) Megbízott a tulajdonos felelősségkörébe tartozó, a lakástörvény 10-11. § és a 13. § (4) bekezdésében meghatározott 
felújítási munkákra vonatkozó igényét a tárgyévet követő évre vonatkozóan a megbízó felé minden év október 31. 
napjáig a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyekkel foglalkozó szervezeti egysége útján írásban bejelentheti. Megbízó a 
következő évi költségvetési rendeletének elfogadását követő 30 napon belül tájékoztatja a megbízottat a felújítási 
munkákkal kapcsolatban.  
 
14.) Megbízott átalakítást, bővítést, értéknövelő beruházást csak a megbízó előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet.  



15.) Megbízó vállalja, hogy a helyiségek tisztántartásáról, rendeltetésszerű használatára való alkalmasságáról 
gondoskodik.  
 
16.) Megbízott tudomásul veszi, hogy a rendelőt rendelési időn kívül gyógyító-megelőző tevékenységre használhatja, 
de bérbe nem adhatja. 
 
17.) A megbízó a megbízott által gondoskodik nyomtatványok, egyszer használatos eszközök, kötszerek, gyógyszerek, 
fertőtlenítőszerek, tisztítószerek beszerzéséről. A megbízott köteles tevékenysége során a higiénés és tisztasági 
rendszabályok betartására.  
  
18.) A jogszabályi és működési feltételek időközbeni változása esetén a szerződő felek 30 napon belül írásban, jelen 
szerződés módosítására, kiegészítésére javaslatot tehetnek. 
 
19.) A Képviselő-testület által rendeletben megállapított körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért esetleges 
kár esetén a megbízó kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a 
megbízott által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. 
 
20.) A szerződés megszűnése esetén a szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymással a megszűnés 
napján leltár szerinti elszámolás mellett jegyzőkönyv felvételével elszámolnak. A megbízott a használatba adott 
berendezéseket, tárgyakat, eszközöket, rendelőt a rendeltetésszerű használatnak megfelelő állapotban visszaszolgáltatja. 
 
21.) Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a szerződését bármely okból megszüntetik, hiánytalanul 
átadja adathordozón az őt követő háziorvosnak a beteg adatait, törzskartonját, illetve az általa vezetett nyilvántartásokat 
a folyamatos betegellátás biztosítása érdekében. 
 
22.) A felek jelen szerződés aláírásával nyilatkoznak, hogy jelen szerződés megkötésére kellő felhatalmazással 
rendelkeznek, melyet Hatvan Város Önkormányzata tekintetében a 372/2020. (XII. 17.) számú, Kerekharaszt Község 
Önkormányzata tekintetében a ………/2020. (…) számú polgármesteri határozat biztosít.  
 
23.) Jelen szerződés 2021. január 1-jén lép hatályba, és 2021. szeptember 30. napjáig szóló határozott, a praxisjog 
eladása esetén a körzet átvételéig terjedő időtartamra jön létre. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a hatvani 
4. számú házi gyermekorvosi körzet praxisjoga eladásra/átadásra kerül, akkor e megbízási jogviszony az átadás napján 
megszűnik. 
Jelen szerződést rendes felmondással nem lehet megszüntetni. Jelen szerződést bármelyik fél jogosult rendkívüli 
felmondással megszüntetni, amennyiben jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét a másik fél nem teljesíti, így 
megbízó tekintetében különösen akkor, amennyiben a megbízott a jelen szerződés szerinti tevékenység folytatására való 
jogosultságát elveszti, illetve jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségét felhívás ellenére ismételten megszegi. 
Jelen szerződést felek közös megegyezéssel írásban bármikor megszüntethetik, illetve módosíthatják.  
 
24.) A felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban peren 
kívül rendezik. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés nem vezetne eredményre, úgy a jogvita rendezésére felek 
pertárgyértéktől függően kikötik a Hatvani Járásbíróság vagy az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét és annak a 
szerződés aláírásával alávetik magukat. 
 
 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az önálló 
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, valamint más egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 
Jelen szerződést felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, helybenhagyólag aláírják.  
 
Hatvan, 2020. ………………….. 
 

Horváth Richárd polgármester Dr. Nagy Tamás       
Hatvan Város Önkormányzata  egyéni vállalkozó  

megbízó megbízott 
 

Szabó Ádám polgármester 
Kerekharaszt Község Önkormányzata 

megbízó 
 
 



Határozat száma:  373/2020. (XII. 17.) 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 
engedélyezem a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., a 
továbbiakban: Polgárőrség) részére a Hatvan Város Önkormányzata által a 2020. évben nyújtott támogatásnak a 
tárgyévben fel nem használandó részének a 2021. évben történő felhasználását. A 2020. évben nyújtott, és 
ténylegesen felhasznált támogatás összegével a Polgárőrség az önkormányzattal megkötött együttműködési 
megállapodás alapján 2021. január 31. napjáig, míg a 2020. évben igénybe nem vett, 2021. évben felhasznált 
támogatás összegével 2022. január 31. napjáig köteles elszámolni. 
 
Határidő: 2022. január 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  374/2020. (XII. 17.) 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 területén egyes súlykorlátozó táblák alá „kivéve oktató gépjármű” kiegészítő táblák 
kerüljenek kihelyezésre a határozat melléklete szerint. 
 
Határidő: 2021. február 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 374/2020. (XII. 17.) sz. polgármesteri határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  375/2020. (XII. 17.) 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 
Futball Club Hatvan Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, Népkert utca 2.) részére a hatvani 5331/21 hrsz.-ú 
ingatlanon létesítendő jégcsarnok beruházás keretében a csapadékvíz elvezetés 2. számú részszámla fedezetére 
– Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 478/2017. (IX. 18.) számú határozatával biztosított 
480.067.334,- Ft támogatás terhére – bruttó 81.780.191,- Ft pénzeszközt adok át a 344/2020. IX. 29. képviselő-
testületi határozattal jóváhagyott, a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal és a Futball Club Hatvan Egyesülettel a Jégcsarnok 
projekt megvalósítása tárgyában megkötött megállapodás alapján. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.  (II. 21.) önkormányzati 
rendelet 5. mellékletében a felhalmozási kiadások között a „Jégcsarnok építése FC Hatvan Egyesület támogatása” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  376/2020. (XII. 17.) 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 22.460.000,- Ft (azaz Huszonkettőmillió-négyszázhatvanezer forint) 
támogatást nyújtok a Futball Club Hatvan Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, Népkert utca 2.) részére a Magyar 
Labdarúgó Szövetséghez benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési programjának megvalósításához szükséges 
saját forrás biztosítása céljából támogatási szerződés keretén belül. Az önerő biztosításához szükséges 
22.460.000,- Ft összegű pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében az általános 
tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.   
 
Határidő: 2020. december 18. (támogatási szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 

Határozat száma:  377/2020. (XII. 17.) 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 a „3. sz. főút 56+797 km Hatvan (Rákóczi út – Bajcsy-Zs. út) csomópont 
jelzőlámpás csomóponttá történő átépítése” közúti projekthez kapcsolódó közvilágítási hálózatot – melynek bruttó 
bekerülési értéke 3.485.548,- Ft – a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól 



(székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45.) a határozat melléklete szerint megállapodás alapján ingyenesen az 
önkormányzat tulajdonába átveszem. 
 
Határidő: 2020. december 31. (megállapodás aláírása) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 377/2020. (XII. 17.) sz. polgármesteri határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  378/2020. (XII. 17.) 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 nem kötök megállapodást Magyarország Innovációért és Technológiáért 
Felelős Miniszterével a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási 
szolgáltatásokkal történő ellátása feltételeinek rögzítése céljából. 
 
Határidő: 2020. december 17. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  379/2020. (XII. 17.) 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 
KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1046 Budapest, Wolfner utca 6. 1. em. 103.) bízom meg a Hatvan Város 
Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő utak útjavítási munkáinak elvégzésével 2021. február 28. 
napjáig bruttó 5.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt 
(egységár bruttó 38.100,- Ft/m2). 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendeletben a kiadások között az „Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (szerződés módosítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  380/2020. (XII. 17.) sz. polgármes teri határozat  

 
Hatvan város polgármestere hatósági üggyel kapcsolatos döntést hozott. 

 
Határozat száma:  381/2020. (XII. 17.) sz. polgármes teri határozat  

 
Hatvan város polgármestere hatósági üggyel kapcsolatos döntést hozott. 

 
Határozat száma:  382/2020. (XII. 17.) 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 
szociális étkeztetés igénybevételével kapcsolatban feljelentést teszek ismeretlen elkövető ellen az illetékes 
rendőrkapitányságon a 380/2020. (XII.17.) számú polgármesteri határozat alapján, amennyiben ezen határozat 
véglegessé válik. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  383/2020. (XII. 17.) 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 
szociális étkeztetés igénybevételével kapcsolatban feljelentést teszek ismeretlen elkövető ellen az illetékes 
rendőrkapitányságon a 381/2020. (XII. 17.) számú polgármesteri határozat alapján, amennyiben ezen határozat 
véglegessé válik. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


