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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
33/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 

 Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabály ozási Tervér ől szóló 6/2019. (III. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 5. és 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
Rendelet 42/A. §-ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró Heves Megyei Kormányhivatal, Állami 
Főépítészi Iroda, Állami Főépítész, valamint a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép-
érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló 23/2017. (IX. 1.) önkormányzati rendelete szerinti 
partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

A Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2019. (III.29.) önkormányzati 
rendelet 8. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki: 

„(9) A Kertész utca – Kazinczy utca – Szabadság út – Bajza József utca által határolt telektömbben nyúlványos 
(nyeles) telek nem alakítható ki.” 

2. § 

(1) A Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2019. (III.29.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2019. (III.29.) önkormányzati 
rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

3. § 

Hatályát veszti a Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2019. (III.29.) 
önkormányzati rendelet 
a) 1. § (4) bekezdése, 
b) 13. § (7) bekezdés c) pontja. 

4. § 

Hatályát veszti a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 19/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet. 

5. § 

Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba. 
 
Hatvan, 2021. október 28. 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 

(A 33/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 

„2. melléklet a 33/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelethez 
2. melléklet a 6/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelethez 

Hatvan város övezeti paraméterei 
 

1. ÉPÍTÉSI ÖVEZETI PARAMÉTEREK 
 

 A B C D E F 
1 Az építési telekre meghatározott Az épületre 

2 legnagyobb 
beépítettség 

legkisebb 
kialakítható 
telekterület 

legkisebb 
zöldfelület 

legnagyobb 
ép.magasság 

3 

Az építési 
övezet jele beépítés 

módja 
% m2 % m 

4 Ln/1 K K K K K 



5 Ln/2 SZ 40 1000 30 14,0 
6 Lk/1 K K K K K 
7 Lk/2 SZ 60 1000 20 12,5 
8 Lk/3 Z 50 400 20 12,5 
9 Lk/4 Z 50 1000 20 10,5 

10 Lk/5 SZ 50 K 20 10,5 
11 Lk/6 Z 50 1000 20 7,5 
12 Lk/7 O 50 1000 20 7,5 
13 Lk/8 SZ 50 1000 20 7,5 
14 Lk/9 Z 50 400 20 7,5 
15 Lk/10 O 50 400 20 7,5 
16 Lk/11 Z 50 400 20 7,5 
17 Lke/1 O 30 800 50 7,5 
18 Lke/2 SZ 30 800 50 7,5 
19 Lke/3 O 30 400 50 7,5 

19a Lke/3* O 30 500 50 6,0 
20 Lke/4 O 30 400 50 4,5 
21 Vt/1 K K K K K 
22 Vt/2 K K K K 16,0 
23 Vt/3 SZ 80 1500 15 16,0 
24 Vt/4 Z 80 1500 10 12,5 
25 Vt/5 SZ 80 800 10 12,5 
26 Vt/6 Z 80 400 10 12,5 
27 Vt/7 SZ 65 1500 15 12,5 
28 Vt/8 O 65 800 15 12,5 
29 Vt/9 Z 80 400 10 9,0 
30 Vt/10 SZ 65 1500 15 9,0 
31 Vt/11 Z 80 800 10 7,5 
32 Vt/12 Z 80 400 10 7,5 
33 Vt/13 SZ 65 1500 15 7,5 
34 Vt/14 O 65 800 15 7,5 
35 Vt/15 Z 65 400 15 7,5 
36 Vt/16 O 65 400 15 7,5 
37 G/1 SZ 50 2000 25 15,0 
38 G/2 SZ 50 2000 25 12,5 
39 G/3 SZ 50 2000 25 7,5 
40 G/4 O 50 2000 25 7,5 
41 Gip/1 SZ 30 5000 40 15,0 
42 Üü/1 SZ 30 800 40 6,0 
43 Üh/1 SZ 20 500 60 4,0 
44 K/ap SZ 40 5000 K 7,5 
45 K/er SZ 40 2000 40 7,5 
46 K/g K K K K K 
47 K/ho SZ 40 5000 40 7,5 
48 K/hu SZ 40 100000 40 16,0 
49 K/iko-1 Z 40 5000 40 8,0 
50 K/iko-2 Z 40 5000 40 8,0 
51 K/km SZ 40 NR 40 7,5 
52 K/me SZ 40 5000 40 10,5 
53 K/mg-1 SZ 40 5000 40 10,5 
54 K/mg-2 SZ 40 2000 40 10,5 
55 K/re SZ 40 5000 40 7,5 
56 K/sp SZ 40 5000 40 10,5 
57 K/szis O 40 2000 40 7,5 
58 K/szk SZ 40 5000 40 4,5 
59 K/szv SZ 40 5000 40 4,5 
60 K/te SZ 10 5000 40 K 
61 K/tu SZ 40 5000 40 10,5 

 
2. ÖVEZETI PARAMÉTEREK 

 
 A B C D E F 

1 A telekre meghatározott Az épület 

2 legnagyobb 
beépítettség 

legkisebb 
beépíthető 
telekterület 

legkisebb 
zöldfelület 

legnagyobb 
ép.magassága 

3 

Az övezet 
jele beépítés 

módja 
% m2 % m 



4 KÖu NR 5 NR NR 4,5* 
5 KÖk NR 5 NR NR 4,5* 
6 Zkk SZ 3 1000 60 4,5* 
7 Ev NR NR NR ** NR 
8 Eg SZ 0,5 1000 ** 4,5* 
9 Ek SZ 5 2000 ** 4,5* 

10 Mk O 10 *** ** 4,5* 
11 Má SZ 3 *** ** 4,5* 
12 Mko NR 0 NR ** NR 
13 V/1 NR 5 NR ** 4,5* 
14 V/2 NR 5 NR ** 4,5* 
15 V/3 NR 5 NR ** 4,5* 
16 V/hs NR 5 500 ** 4,5* 
17 V/re NR 5 500 ** 4,5* 
18 Kb/b SZ 2 NR NR 4,5* 
19 Kb/k SZ 2 NR ** 4,5* 
20 Kb/te SZ 2 NR ** 4,5* 
21 Kb/me SZ 10 1000 ** 4,5* 
22 Kb/re SZ 10 2000 ** 4,5* 

 
NR Nem releváns, azaz magadásától el lehet tekinteni. 
* Technológiai indokoltság mértékéig túlléphető. 
** A be nem épített terület legalább 75%-a 
*** Az országos építési követelményekben szereplő paraméterek az irányadóak.” 

 
(A 33/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelet melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
34/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 

a településkép védelmér ől szóló 38/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § 
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

1. § 

A településkép védelméről szóló 38/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„(3) E Rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 
1. melléklet: Hatvan Város egyedi védelem alatt álló helyi építészeti öröksége 
2. melléklet: Hatvan Város településképi szempontból meghatározó területei 
3. melléklet: Hatvan Város településkép védelme szempontjából kiemelt területei 
4. melléklet: Településképi véleményezési kérelem 
5. melléklet: Településképi bejelentés 
6. melléklet: Hatósági bizonyítvány iránti kérelem 
7. melléklet: Beépítési előírás iránti kérelem 
8. melléklet: Nemzetközi, országos jelentőségű művi értékek 
9. melléklet: Nemzetközi, országos, helyi jelentőségű természeti értékek 
10. melléklet: Tájidegen, agresszíven gyomosító, invazív növényfajok jegyzéke  
11. melléklet: Fásításra, növénytelepítésre javasolt, településre jellemző őshonos növények jegyzéke 
12. melléklet: Építészeti értékvizsgálatok ” 

2. § 

(1) A településkép védelméről szóló 38/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés c) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép: 

(Helyi védelem alá helyezés, illetve megszűntetés általfános szabályai:) 
„c) A kezdeményezést a képviselő-testületnek címezve a polgármesternek vagy a települési főépítésznek lehet 

benyújtani e-mailben, vagy postai úton a kezdeményező elérhetőségével és aláírásával ellátva.” 



(2) A településkép védelméről szóló 38/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés f) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép: 

(Helyi védelem alá helyezés, vagy megszűntetés szabályai:) 
„f) A helyi védelem nyilvántartása – a cím, a helyrajzi szám és a védelem tárgya megjelölésével, a védelem 

jellege szerinti megkülönböztetéssel – az 1. mellékletben szerepel.” 

3. § 

A településkép védelméről szóló 38/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 6. alcím címe helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„6. Építmények anyaghasználatára, tömegformálására,  homlokzati kialakítására és a zöldfelületek 
kialakításának módjára vonatkozó általános építésze ti követelmények” 

4. § 

A településkép védelméről szóló 38/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„8. § 

A település teljes közigazgatási területén, felújítás, átépítés során, az alábbi általános építészeti követelményeket 
kell érvényesíteni: 
a) anyaghasználat alkalmazása során: homlokzatképzésnél, tetőszerkezet héjalásánál, valamint 

nyílászáróknál nem alkalmazhatók egymással nem harmonizáló anyagok, 
b) tömegformálás során: homlokzatképzésnél, tetőszerkezet héjalásánál, valamint nyílászáróknál nem 

alkalmazhatók az igénytelen, tobzódó formai kialakítású elemek, 
c) a homlokzat kialakítás során kerülni kell a túlzott tördelést, nem alkalmazhatók elaprózott homlokzatképző 

elemek. 
d) a zöldfelületek kialakítása során törekedni kell a településre jellemző növényfajok ültetésére.” 

5. § 

(1) A településkép védelméről szóló 38/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés d) pont dd) 
alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A településképi szempontból meghatározó területek – a 2. melléklet szerinti – művi elemekkel érintett részére 
vonatkozó, felújítás, átépítés során érvényesítendő, egyedi építészeti követelmények az alábbiak:   
a zöldfelületek kialakítása tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak együttesen eleget tevő növényzet 
telepíthető:) 

„dd) a táji jellegzetességet, termőhelyi adottságokat - a 11. melléklet szerint - visszatükröző,” 

(2) A településkép védelméről szóló 38/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés d) pont df) 
alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A településképi szempontból meghatározó területek – a 2. melléklet szerinti – művi elemekkel érintett részére 
vonatkozó, felújítás, átépítés során érvényesítendő, egyedi építészeti követelmények az alábbiak:   
a zöldfelületek kialakítása tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak együttesen eleget tevő növényzet 
telepíthető:) 

„df) nem allergén és nem invazív fajokat - a 10. melléklet szerint - alkalmazó, és” 

6. § 

(1) A településkép védelméről szóló 38/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés d) pont dd) 
alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A településképi szempontból meghatározó területek – a 2. melléklet szerinti – táji, természeti elemekkel érintett 
részére vonatkozó, felújítás, átépítés során érvényesítendő, egyedi építészeti követelmények az alábbiak:   
a zöldfelületek kialakítása tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak együttesen eleget tevő növényzet 
telepíthető:) 

„dd) a táji jellegzetességet, termőhelyi adottságokat - a 11. melléklet szerint - visszatükröző,” 

(2) A településkép védelméről szóló 38/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés d) pont df) 
alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 



(A településképi szempontból meghatározó területek – a 2. melléklet szerinti – táji, természeti elemekkel érintett 
részére vonatkozó, felújítás, átépítés során érvényesítendő, egyedi építészeti követelmények az alábbiak:   
a zöldfelületek kialakítása tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak együttesen eleget tevő növényzet 
telepíthető:) 

„df) nem allergén és nem invazív fajokat - a 10. melléklet szerint - alkalmazó, valamint” 

7. § 

A településkép védelméről szóló 38/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése a következő e) 
ponttal egészül ki: 

(A település területén a reklámokra, reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények az alábbiak:) 
„e) a reklámhordozókra vonatkozó egyéb követelmények az alábbiak: 

ea) reklám közzététele, reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése a közterületekre, 
köztulajdonban álló ingatlanokra, valamint a magánterületekre vonatkozóan a reklámtáblák, 
reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes 
szabályairól szóló Korm. rendelet előírásainak megfelelően történhet, 

eb) reklámhordozók elhelyezése a hagyományosan kialakult településképet nem változtathatja meg 
hátrányosan, 

ec) hirdető-berendezések és reklámhordozók közutak melletti elhelyezésekor a közúti közlekedésről szóló 
törvény szabályait e rendelet sajátosságainak figyelembe vételével kell alkalmazni; hirdető-
berendezések közutak mentén történő elhelyezéséhez az érintett közútkezelő hozzájárulása 
szükséges, 

ed) reklámfelületek megvilágításra kizárólag belső fényforrás használható, amely nem lehet villogó vagy 
káprázást okozó, 

ee) reklám- és térvilágítással kápráztatást, vakítást, vagy ártó fényhatást okozni, egyéb ingatlan 
használatát zavarni, korlátozni nem szabad, 

ef) a reklámhordozó tulajdonosa az elfoglalt közterület után Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testülete 10403538-49575051-56561001 sz. költségvetési elszámolási számlájára a közterületek 
használatáról, valamint a parkolóhely létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III.30.) 
önkormányzati rendelet szerinti közterület-használati díjat köteles fizetni.” 

8. § 

A településkép védelméről szóló 38/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 14. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„14. § 

(1) A település területén az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények az alábbiak: 
a) az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó formai követelmények tekintetében: 

aa) a technikailag szükséges legkisebb tömeget közelítő, 
ab) arányos, és 
ac) a településképet kedvezőtlenül nem érintő 
kialakítás alkalmazható. 

b) az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó anyaghasználati követelmények az alábbiak: 
ba) nem rozsdásodó, 
bb) minőséget képviselő, 
bc) könnyen karbantartható, 
bd) élénk színeket nem használó, és 
be) az épület/építmény megjelenését kedvezőtlenül nem befolyásoló 
kialakítás alkalmazható. 

(2) Cégér az alábbiak alapján létesíthető: 
a) működő üzlet 1 db cégért helyezhet el az üzlet homlokzatán, 
b) a cégér méretének illeszkednie kell az épület homlokzati arányaihoz, továbbá az utcában meglévő cégérek 

jellemző méretéhez, 
c) a járda burkolati síkjától függőlegesen mérve min. 2,5 méteres szabad magasságot kell megtartani; 

gépkocsiforgalom által érintett közlekedési területen a közútkezelő előírásai az irányadóak, 
d) cégtábla, üzletfelirat létesítése esetén javasolt az üzletfelirat épülethomlokzatra történő felfestése, az épület 

homlokzati színezéséhez illeszkedően, mérete és elhelyezése épület homlokzati tagozataival, homlokzati 
arányaival összhangban kerüljön kialakításra.” 

 



9. § 

A településkép védelméről szóló 38/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 18. § (4) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„(4) A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet a 6. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani 
elektronikusan a polgármesternek.” 

10. § 

A településkép védelméről szóló 38/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„(1) A településképi bírságot a képviselő-testület határozatban szabja ki.” 

11. § 

(1) A településkép védelméről szóló 38/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. 
melléklet lép. 

(2) A településkép védelméről szóló 38/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet 
lép. 

(3) A településkép védelméről szóló 38/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet 
lép. 

(4) A településkép védelméről szóló 38/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 8. melléklettel 
egészül ki. 

(5) A településkép védelméről szóló 38/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 9. 
melléklettel egészül ki. 

(6) A településkép védelméről szóló 38/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 10. 
melléklettel egészül ki. 

(7) A településkép védelméről szóló 38/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 11. 
melléklettel egészül ki. 

(8) A településkép védelméről szóló 38/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 12. 
melléklettel egészül ki. 

12. § 

A településkép védelméről szóló 38/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés nyitó 
szövegrészében a „kötött tevékenység az alábbiak kivételével” szövegrész helyébe a „kötött tevékenység 
kivételével az alábbiak” szöveg lép. 

13. § 

Hatályát veszti a településkép védelméről szóló 38/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 
a) 1. § (4) bekezdése, 
b) 28. §-a, 

14. § 

Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba. 
 
Hatvan, 2021. október 28. 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
(A 34/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 



 
HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2021. OKTÓBER 28-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  
 

Határozat száma:  200/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. október 28-i ülésének napirendjét a következők szerint 
állapította meg: 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a Közösségi Költségvetés 2022. évi előkészítéséről 
2. Előterjesztés az általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezéséről 
3. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 

megkötött együttműködési megállapodás módosításáról 
4. Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház intézményvezetői munkakörére vonatkozó pályázati 

kiírásról 
5. Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház 2021. évi intézményfinanszírozási előirányzatának 

emeléséről, pénzeszköz átadásáról, és annak visszafizetéséről 
6. Előterjesztés a gyermekek átmeneti gondozásáról szóló ellátási szerződésről 
7. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
8. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek a Szabadság út, Kazinczy utca, Kertész utca 

és Bajza utca által határolt tömbbelsőre vonatkozó módosításával kapcsolatos döntésekről 
9. Előterjesztés a településkép védelméről szóló 38/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
10. Előterjesztés temetési helyek védetté nyilvánításáról 
11. Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés menetrendi módosításával kapcsolatos döntésről 
12. Előterjesztés a Hatvani Strandfürdő medencéinek működéséhez szükséges használati víz hőellátásának 

kiviteli tervezéséről 
13. Előterjesztés a Hatvani Százszorszép Óvoda bővítéséhez kapcsolódó tervezési feladatról 
14. Előterjesztés az Újhatvani köztemető kerítés építésével kapcsolatos döntésről 
15. Előterjesztés a hatvani Rákóczi út 52/A. szám alatti ingatlanon létesülő dohánybolthoz kapcsolódó 

parkolóhelyekkel kapcsolatos döntésekről 
16. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvani Úszó, Vízilabda és Szabadidő 

Sportegyesület részére 
17. Előterjesztés jégpálya létesítésével kapcsolatos döntésekről 
18. Előterjesztés karácsonyi díszkivilágítással és adventi vásárral kapcsolatos döntésekről 
19. Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak burkolati jeleinek karbantartásával kapcsolatos döntésről 
20. Előterjesztés térfigyelő kamerarendszer garanciális időn túli javítási keretének megnöveléséről 

Előterjeszt ő, előadó az 1-20. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
21. Egyebek 

ZÁRT ÜLÉS:  
1. Előterjesztés Pető Lászlóné közalkalmazotti jogviszonyának munkáltatói felmentéssel történő 

megszüntetéséről 
2. Előterjesztés a „Dr. Papp Zoltán kitüntető emlékgyűrű – a közügyért” díj adományozásáról 

Előterjeszt ő, előadó az 1-2. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester” 
 

Határozat száma:  201/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 633/2019 (XI.28.); a 24., 25., (I.30.), 114., 118., 120., (II.20.), 
177., (III.26.), 186., 189., 205., (VI.25.) 212., (VII.23.), 274., (IX.3.), 334., 335., 336., 337., (IX.24.) 384., 385., 387., 
388., 389., 390., 391., 392., 395., 396., (X.29.) számú 2020. évi; valamint a 3., 4., 26., 27., (VI.24.), 49., 59., 
(VII.16.) számú 2021. évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri 
beszámolót elfogadja.” 

 
Határozat száma:  202/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Közösségi Költségvetés 2022. évi előkészítésének keretében 
arra kéri Hatvan város lakosait, hogy küldjék meg az önkormányzat részére javaslataikat arra vonatkozóan, hogy a 
rendelkezésre álló pénzügyi forrásból milyen projektek valósuljanak meg a városban. A projekt ötleteknek 
tekintettel kell lenniük a közösségi költségvetés keretére, nem lehetnek jogszabályellenesek és önkormányzati 
hatáskörbe tartozónak kell lenniük. Az ötleteket a kozossegikoltsegvetes.hatvan.hu internetes oldalon, vagy 
formanyomtatványon a Hatvani Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán adhatják le a lakosok. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a projektötletek értékelésére 
munkacsoportot hozzon létre és kijelölje annak tagjait a Hatvani Polgármesteri Hivatal dolgozói és más 
szakemberek közül. 
A képviselő-testület úgy dönt, hogy Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében a Közösségi 
Költségvetésre 100.000.000,- Ft összeg kerüljön tervezésre.” 



 
H a t á r i d ő  : 2021. november 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  203/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Tankerületi Központ (székhely: 3000 Hatvan, 
Radnóti tér 2.) fenntartásában lévő általános iskolákhoz tartozó kötelező felvételt biztosító körzethatárok 
2021/2022. tanévre szóló meghatározásának véleményezése tárgyában javasolja az általános iskolákhoz tartozó 
kötelező felvételt biztosító körzethatárok megállapítása során az arányosság megtartását úgy, hogy azzal a 
településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű gyermekek arányos 
beiskolázása is biztosítva legyen.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  204/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel és a Hatvani Tankerületi 
Központtal (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogutódja) megkötött együttműködési megállapodást a 
határozat mellékletét képező okirat szerint módosítja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  
A pedagógusok részére kifizetendő prémium kifizetéséhez szükséges forrás, 3.359.000.- Ft összegben Hatvan 
Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati rendeletben az 
önkormányzathoz tartozó egyéb szakfeladatok között a Szent István Sportiskolai Általános Iskola Bosch osztály 
elszámolás költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 

MEGÁLLAPODÁS 
EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
amely létrejött egyrészről:  
 
a Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft.  
rövidített elnevezése: Robert Bosch Elektronika Kft. 
Székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1. 
Cégj. sz.: 10-09-023832 
Adószáma: 11672953-2-44 
Képviseli: Arne Ziegenbein gazdasági ügyvezető igazgató és Nistor András pénzügyi osztályezető 
(a továbbiakban: Bosch) 
 
másrészről: 
 
Hatvan Város Önkormányzata 
Székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Adószáma: 15729394-2-10 
Képviseli: Horváth Richárd polgármester 
(a továbbiakban: Önkormányzat) 
 
harmadrészről: 
 
Hatvani Tankerületi Központ (a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogutódja) 
székhelye: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2. 
adóigazgatási azonosító száma: 15835152-2-10 
ÁHT azonosítója: 361539 
KSH statisztikai számjele: 15835152-8412-312-10, 
képviseli: Horváth Márta tankerületi igazgató  
(a továbbiakban: Fenntartó) 
 
között az alábbiak szerint: 
 
Előzmények: 



Megállapodó felek rögzítik, hogy közöttük 2013. július 17. napján együttműködési megállapodás jött létre, melynek 
tárgya a Bosch munkavállalói részéről a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolába (3000 Hatvan, Bajcsy–Zs. 
út 8.) íratott gyermekeik részére igényelt többlet-szolgáltatások meghatározása, igénybevétele és ellenértéke 
megfizetésének szabályozása. 
A Bosch képviselői 2021 februárjában jelezték, hogy a dolgozói igények felmérése alapján újabb osztály indítása 
szükséges. Felek az újabb osztály indításával kapcsolatban a 2021/2022. tanévben együttműködésüket - a már 
hivatkozott együttműködési megállapodást - kiegészítve az alábbiak szerint szabályozzák: 
  
1. Felek az együttműködési megállapodás 2. sz. mellékletét képező Hatvan Város Önkormányzata és a Fenntartó 

között létrejött kiegészítő megállapodást a következők szerint módosítják: 
 

 A megállapodás 2. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
 

„Az Önkormányzat 2021. évben további egyszeri 3.359.000.-Ft, azaz hárommillió-háromszázötvenkilencezer forint 
összegű támogatást biztosít a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola Bosch osztályaiban feladatokat 
ellátó pedagógusok 2021. évi prémiumának kifizetéséhez. A prémium összegét a Hatvani Szent István Sportiskolai 
Általános Iskola intézményvezetői javaslata alapján a Fenntartó számfejti, majd intézkedik annak kifizetéséről. ” 

 
Egyebekben az együttműködési megállapodás jelen módosításokkal, kiegészítésekkel nem érintett rendelkezései 
változatlanul hatályban maradnak. 
 
Jelen módosítás és annak mellékletei 2021. december 1. napján lépnek hatályba. 
 
 
Hatvan, 2021. …………....   Hatvan, 2021. …………....             Hatvan, 2021. ……….... 
 
 
 Robert Bosch                     Hatvan Város Önkormányzata        Hatvani Tankerületi Központ 
Elektronika Kft.                                                                                              
 

Határozat száma:  205/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház (3000 Hatvan, Kossuth tér 
24.) intézményvezetői munkakörére vonatkozóan pályázati felhívást tesz közzé a határozat mellékletét képező 
tartalommal.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. október 29. (a pályázati felhívás közzétételére) 
F e l e l ő s  : 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  

 
Grassalkovich Művelődési Ház 

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, 2022. február 1. - 2027. január 31. napjáig. 
 
A munkavégzés helye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24. 
 
A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  
A Grassalkovich Művelődési Ház 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 410.000.-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: 

- elvárt végzettség: felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú 
végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés; 

- elvárt szakmai és vezetői gyakorlat: végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az 
intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett 

- elvárt tudományos tevékenység: kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez 
- 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 2022. február 1-től tölthető be. 
 
A munkaviszony befejező időpontját követően a kulturális munkakörben határozatlan időre történő 
továbbfoglalkoztatásra lehetőség van. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 7.  
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-művelődési ház”. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szakmai bizottság véleménye alapján dönt a pályázatról. 



 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 31. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

− Hatvan város honlapja – www.hatvan.hu 
− az intézmény közösségi oldala 

 
Határozat száma:  206/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház (3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 
intézményfinanszírozási támogatásának előirányzatát a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00410 azonosítószámú pályázat 
sikeres megvalósítása érdekében  16.260.789,- Ft összeggel megemeli, a pénzeszközt átadja az intézmény részére 
azzal a kitétellel, hogy amint az intézmény a Magyar Államkincstártól megkapja az ugyanilyen összegű pályázati 
támogatást, azt haladéktalanul visszautalja Hatvan Város Önkormányzata részére.  
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. október 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján  

 
Határozat száma:  207/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 94. § (3) bekezdés b) pontja szerinti feladatának eleget téve ellátási szerződést kíván kötni Gyöngyös 
Körzete Kistérség Többcélú Társulással (székhelye: 3200 Gyöngyös Fő tér 13. képviselője: Hiesz György elnök). 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az ellátási szerződés aláírására. 
A képviselő-testület a gyermekek átmeneti gondozása feladat ellátására az önkormányzat 2022. évi költségvetésébe 
2.664.000.- forintot, vagy a Társulás által a 2022. évre megállapított hozzájárulás éves összegét betervezi.” 

 
H a t á r i d ő  : 2021. december 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  208/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Jurászik Bálint (lakcíme: 3000 Hatvan, Grassalkovich út 3.) gyermeket 40.000,- Ft 
egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe. A 
támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a szociális feladatokban szereplő 
„Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  209/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Jagodics Blanka (lakcíme: 3000 Hatvan, Berzsenyi Dániel utca 9.) gyermeket 
40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe. 
A támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a szociális feladatokban 
szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  210/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Lovas Benedek (lakcíme: 3000 Hatvan, Kossuth tér 13. fsz. 1.a.) gyermeket 
40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe. 
A támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a szociális feladatokban 
szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  211/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Ványi Mirkó (lakcíme: 3000 Hatvan, Kertész utca 91.) gyermeket 40.000,- Ft 



egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe. A 
támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a szociális feladatokban szereplő 
„Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  212/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Csábi Boglárka (lakcíme: 3000 Hatvan, Damjanich utca 22.) gyermeket 40.000,- 
Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe. A 
támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a szociális feladatokban szereplő 
„Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  213/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Pataki Kloé (lakcíme: 3000 Hatvan, Táncsics Mihály utca 3.) gyermeket 40.000,- 
Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe. A 
támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a szociális feladatokban szereplő 
„Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 

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

 
Határozat száma:  214/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Béládi Ádám (lakcíme: 3000 Hatvan, Attila utca 62/a.) gyermeket 40.000,- Ft 
egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe. A 
támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a szociális feladatokban szereplő 
„Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  215/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Vincze Dávid (lakcíme: 3000 Hatvan, Kazinczy utca 8. 1.em. 2.) gyermeket 
40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe. 
A támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a szociális feladatokban 
szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  216/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Mészáros Botond (lakcíme: 3000 Hatvan, Jókai utca 16/a.) gyermeket 40.000,- Ft 
egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe. A 
támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a szociális feladatokban szereplő 
„Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  217/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Mészáros Benedek (lakcíme: 3000 Hatvan, Jókai utca 16/a.) gyermeket 40.000,- 
Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe. A 
támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a szociális feladatokban szereplő 
„Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 



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

 
Határozat száma:  218/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Gyarmati Olívia Róza (lakcíme: 3000 Hatvan, Pázsit utca 11. 3. em. 3.a.) 
gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától 
vehet igénybe. A támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a szociális 
feladatokban szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  219/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Szekeres Szonja (lakcíme: 3000 Hatvan, Pázsit utca 11. 4. em. 1.a.) gyermeket 
40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe. 
A támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a szociális feladatokban 
szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  220/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő‐testülete úgy dönt, hogy Hatvan város 170/2019. (III. 28.) sz. 
képviselő‐testületi határozattal elfogadott Településszerkezeti Tervét a Kertész utca – Kazinczy utca – Szabadság út – 
Bajza József utca által határolt tömbbelsőre vonatkozóan 2021. november 1-től az alábbi mellékletek szerint módosítja. 
 

● 1. melléklet: Hatvan Város Településszerkezeti Terve M=1:10.000 
/Jelmagyarázat, TSZT‐06 számú tervlap/ 

● 2. melléklet: Változások 
2.1. melléklet: Változások bemutatása M=1:2000 
2.2. melléklet: Változások leírása 

● 3. melléklet: A település területi mérlege 
● 4. melléklet: A területrendezési tervvel való összhang igazolása” 

 
H a t á r i d ő  : 2021. november 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a főépítész útján 

 
(A 220/2021. (X. 28.) sz. képviselő-testületi határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma:  221/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 13/D. § (1) bekezdése alapján néhai Doktay Gyula 
(1895-1971) helytörténész, okleveles építészmérnöknek, a hatvani múzeum alapítójának a Hatvani Városi Köztemető 5. 
parcella 14. sor 14. sírhelyszámán nyilvántartott temetési helyét 2021. november 1. napjától védetté nyilvánítja. 
Az Önkormányzat az önkormányzati rendelet 15/A. § (1) bekezdésében meghatározott – a védett temetési hellyel 
kapcsolatos – feladatokat a Hatvani Szolgáltató Kft. (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.), mint a temető 
üzemeltetője (a továbbiakban: üzemeltető) útján látja el.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. november 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján és az üzemeltető útján 

 
Határozat száma:  222/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 13/D. § (1) bekezdése alapján néhai Gódor Kálmán 
(1911-1991) festőművésznek a Hatvani Városi Köztemető 15. parcella 20. sor 11. sírhelyszámán nyilvántartott temetési 
helyét 2021. november 1. napjától védetté nyilvánítja. 
Az Önkormányzat az önkormányzati rendelet 15/A. § (1) bekezdésében meghatározott – a védett temetési hellyel 
kapcsolatos – feladatokat a Hatvani Szolgáltató Kft. (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.), mint a temető 
üzemeltetője útján látja el.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. november 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján és az üzemeltető útján 

 



Határozat száma:  223/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. december 1. napjától módosítja a helyi autóbusz közlekedés 
menetrendjének módosításáról, valamint a szolgáltatás térítésmentesen történő igénybe vételéről szóló 102/2021. (IX. 
2.) számú határozatát oly módon, hogy a határozat mellékletét képező menetrend helyébe jelen határozat mellékletét 
képező menetrend lép.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (közszolgáltató értesítésére) 
  2021. december 1. (bevezetésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 223/2021. (X. 28.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  224/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Strandfürdő (3000 Hatvan, Teleki út 26.) használati 
melegvízének a hőellátására vonatkozó épületgépészeti – kiviteli terv szintű – tervezési munkáinak az elvégzésével a 
NEDVÉNYES Mérnökiroda Kft.-t (székhely: 3324 Felsőtárkány, Virág utca 6.) bízza meg 2.200.000,- Ft (alanyi 
adómentes) összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (munka megrendelésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  225/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3. 
szám alatti 3978/21 hrsz.) épületének bővítésére vonatkozó építési engedélyezési tervek aktualizálási munkáinak 
elvégzésével a V2A GRUP Kft.-t (székhely: 3016 Boldog, József Attila utca 26.) bízza meg bruttó 952.500,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. november 10. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  226/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 0364 hrsz alatti Újhatvani 
köztemető főbejáratánál 64 m hosszú, 1,75 m magas P1/7/N típusú BetonX beton elemes kerítés építési munkáinak 
elvégzésével a KB 2001 Kft.-t (székhely: 3600 Ózd, Bolyki főút 8832/15 hrsz.) bízza meg bruttó 2.157.200,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék terhére rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  227/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Full Tabak Bt.-vel (székhely: 3292 Adács, 
Ady Endre utca 2.) megkötött megállapodást, amely a határozat mellékletét képezi.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 227/2021. (X. 28.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  228/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Bálvány utcában parkolók kialakításához szükséges út- és 
vízépítési engedélyezési, valamint kiviteli tervek elkészítésével Dobi Attila egyéni vállalkozót (székhely: 3300 Eger, Joó 
János utca 1.) bízza meg 760.000,- Ft (alanyi ÁFA mentes) összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.  
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés” 
költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
 



H a t á r i d ő  : 2021. november 20. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  229/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 577/2017. (X. 26.) számú és a 807/2018. (XII. 13.) számú 
határozatait hatályon kívül helyezi.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. november 10. (kérelmező értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  230/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Hatvani Úszó, Vízilabda és 
Szabadidő Klub Sportegyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 10. 2/8.) részére, hogy a Hatvan Város 
Önkormányzatának a tulajdonában álló hatvani 3978/58 hrsz.-ú földrészleten, a Markovits Kálmán Városi Uszoda mellé 
korábban elhelyezett és az uszodával egybenyitott 2 db konténer mellé további 3 db konténert összeépítve elhelyezzen 
szárazföldi edzés céljából. 
Az egyesület köteles a konténerek elhelyezése és használata során a szakmai, munka- és balesetvédelmi szabályokat 
maradéktalanul betartani. 
Hatvan Város Önkormányzata a konténerek elhelyezése és használata során keletkező esetleges károkért felelősséget 
nem vállal. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. november 10. (kérelmező értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  231/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021/2022. év telén létesülő mobil műjégpálya működtetési 
feladatainak ellátásával a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) bízza meg, amelyhez bruttó 16.000.000,- Ft-ot biztosít. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező 
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel az üzemeltetésre vonatkozó megállapodást megkösse azzal, hogy a jégpálya üzemeltetése 
körében keletkező bevételek (jegyértékesítés és pályabérlet bevétele) Hatvan Város Önkormányzatát illetik meg. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Mobil műjégpálya működtetési költsége” 
költséghelyen bruttó 147.923,- Ft erejéig, a „Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások” költséghelyen bruttó 
7.852.077,- Ft erejéig biztosított, bruttó 8.000.000,- Ft az önkormányzat 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megbízási szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 

útján 
 

Határozat száma:  232/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth téren elhelyezésre kerülő 25x15 m nagyságú 
mobil műjégpálya bérlésével (építés, bontás, szállítás) a TENKO Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Apafi utca 27.) bízza 
meg bruttó 12.509.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Mobil műjégpálya működtetési költsége” 
költséghelyen bruttó 8.339.667,- Ft erejéig biztosított, bruttó 4.169.833,- Ft az önkormányzat 2022. évi költségvetésébe 
betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  233/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya bérelt 
sátorral történő lefedésével (építés, bontás, szállítás) a TOFI 2005 Kft.-t (székhely: 9600 Sárvár, Katona József utca 25.) 
bízza meg bruttó 5.054.600,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Mobil műjégpálya működtetési költsége” 
költséghelyen bruttó 1.684.867,- Ft erejéig biztosított, bruttó 3.369.733,- Ft az önkormányzat 2022. évi költségvetésébe 
betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 



Határozat száma:  234/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya és 
kiszolgáló létesítmények (büfé, öltöző, pénztár) elektromos ellátásának kiépítésével és érintésvédelmi felülvizsgálatával, 
valamint 2 db kandeláber elbontásával, szállításával és a jégpályaszezon után történő visszaszerelésével a 
LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 2.362.200,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Mobil műjégpálya működtetési költsége” 
költséghelyen bruttó 1.574.800,- Ft erejéig biztosított, bruttó 787.400,- Ft az önkormányzat 2022. évi költségvetésébe 
betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  235/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpályánál a 
padozat építéséhez szükséges normál tetőléc bruttó 1.350,- Ft/5 m, Bramac tetőléc bruttó 1.500,- Ft/5 m, 10 cm-es 
padló bruttó 4.625,- Ft/5 m, 15 cm-es padló bruttó 6.938,- Ft/5 m és OSB lap bruttó 22.000,- Ft egységáron történő 
beszerzésével telephelyi átvétellel Mészáros Attila egyéni vállalkozót (székhely: 2194 Tura, Galábos utca 2/A.) bízza 
meg bruttó 1.700.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Mobil műjégpálya működtetési költsége” 
költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  236/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya 
felállításához szükséges 0,12 mm vastagságú fekete színű fólia bruttó 254,- Ft/m2 egységáron történő beszerzésével, 
valamint a 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. címhelyre történő szállításával a NORMA-BAU Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 150.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Mobil műjégpálya működtetési költsége” 
költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  237/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya 
környezetének lefedéséhez szükséges 6 mm vastagságú filc bruttó 1.905,- Ft/m2 egységáron történő beszerzésével 
telephelyi átvétellel az L.S.&P. Kft.-t (székhely: 1108 Budapest, Harmat utca 212-216.) bízza meg bruttó 700.000,- Ft 
keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Mobil műjégpálya működtetési költsége” 
költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  238/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpályához 
szükséges 5 mm vastagságú gumilemez bruttó 4.707,- Ft/m2 egységáron történő beszerzésével, valamint a 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2. címhelyre történő szállításával a CAPRIBELT Kft.-t (székhely: 2317 Szigetcsép, Petőfi S. utca 
0116/14 hrsz.) bízza meg bruttó 400.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Mobil műjégpálya működtetési költsége” 
költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 



 
Határozat száma:  239/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya 
gépészetének védelmére 31,5 fm mobilkerítés bérlésével (szállítás és telepítés) bruttó 59.855,- Ft összegben, valamint a 
jégpálya kiszolgálásához szükséges 3 db mobil WC bérlésével (szállítás, telepítés, heti egyszeri takarítás) bruttó 
242.888,- Ft összegben a VIBETI 29 Kft.-t (székhely: 1035 Budapest, Miklós u. 15. 3. em. 18.) bízza meg, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Mobil műjégpálya működtetési költsége” 
költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  240/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 59 db karácsonyi díszvilágítási motívum és 1000 m fényfűzér 
beszerzésével a Blachere Illumination Hungary Kft.-t (székhely: 2142 Nagytarcsa, Csonka János út 4 K. épület) bízza 
meg bruttó 6.099.397,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben 1.950.119,- Ft erejéig a városüzemeltetési feladatok között a „Karácsonyi díszvilágítás karbantartás, 
tönkrement elemek cseréje miatti beszerzés” költséghelyen, valamint 4.149.278,- Ft erejéig a városüzemeltetési 
feladatok között szereplő „Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  241/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a karácsonyi díszvilágítási motívumok fel- és leszerelési, valamint 
üzemeltetési munkáinak elvégzésével a LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 
7.366.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Karácsonyi díszvilágítás karbantartás, tönkrement elemek cseréje 
miatti beszerzés” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  242/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Népkertben elhelyezett gőzmozdonyok fényfűzérekkel történő 
karácsonyi díszkivilágítási munkáinak elvégzésével a LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza 
meg bruttó 844.550,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési feladatok között szereplő „Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások” 
költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  243/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adventi vásár faházainak és kiszolgáló létesítményeinek az 
áramellátási munkáinak elvégzésével a LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 
863.600,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  244/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában és 
kezelésében lévő utak burkolati jeleinek a felfestési munkáinak az elvégzésére vonatkozóan a ”HEVES-ÚT” Kft.-vel 
(székhely: 3399 Andornaktálya, II. Rákóczi F. u. 65/B.), mint legkedvezőbb ajánlattevővel megkötött vállalkozási 



keretszerződést módosítja olyan módon, hogy a rendelkezésre álló keretösszeg bruttó 2.000.000,- Ft összegről bruttó 
3.000.000,- Ft összegre megemelésre kerüljön. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (szerződés módosítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  245/2021. (X. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város elektronikus térfigyelő rendszerének üzemeltetésére, a 
hálózati hozzáférés biztosítására és a rendszer karbantartására a PnV Solution Bt.-vel (székhelye: 2142 Nagytarcsa, 
Árpád fejedelem utca 18.) megkötött keretszerződést módosítja oly módon, hogy a keretszerződésben a garanciális időn 
túli eszközök javítására elkülönített 3.459.000,- Ft keretösszeg (121/2021. (IX. 2.) számú képviselő-testületi határozat 
alapján) további bruttó 637.500,- Ft-tal megemelésre kerüljön. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési feladatok között szereplő „Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások” 
költséghelyen biztosított.” 

 
H a t á r i d ő  : 2021. november 17. (szerződésmódosításra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  246/2021. (X. 28.) z.ü. sz. képvis elő-testületi határozat  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete közalkalmazotti jogviszony megszűntetésével kapcsolatos döntést 
hozott. 

 
Határozat száma:  247/2021. (X. 28.) z.ü. sz. képvis elő-testületi határozat  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


