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TARTALOMJEGYZÉK  
 
 
 

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 
 
 

37/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete  
a Hatvani Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztvisel ők illetményalapjáról, 

illetménykiegészítésér ől és a vezet ői pótlékról 
 
 

38/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete  
a mezei őrszolgálatról szóló 26/2011. (V. 27.) önkormányzati  rendelet módosításáról 

 
 

39/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete  
a helyi adókról szóló 42/2015. (XII. 18.) önkormány zati rendelet módosításáról szóló 25/2020. 

(X. 30.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépésé ről 
 
 

40/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete  
a nem közm űvel összegy űjtött háztartási szennyvíz begy űjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormán yzati rendelet módosításáról szóló 
25/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet egyes ren delkezéseinek hatályba nem lépésér ől 

 
 

41/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete  
a közterületek használatáról, valamint a parkolóhel yek létesítésér ől és használatáról szóló 

15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítá sáról 
 
 

42/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete  
a közterületi térfigyel ő rendszerr ől szóló 63/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
 
 

2021. DECEMBER 16-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

  

 



Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
37/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 

a Hatvani Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott kö ztisztvisel ők illetményalapjáról, 
illetménykiegészítésér ől és a vezet ői pótlékról 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
234. § (3) és (4) bekezdésében, 236. § (4) bekezdésében, valamint a Magyarország 2022. évi központi 
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 

1. § 

A rendelet hatálya a Hatvani Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre 
terjed ki. 

2. § 

A hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők esetében a köztisztviselői illetményalap a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően 50.760,- forint. 

3. § 

A hivatal köztisztviselője felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 30%-ának, érettségi végzettség 
esetén alapilletménye 15 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult. 

4. § 

A hivatal vezetői megbízással rendelkező köztisztviselője főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezetői 
megbízás esetén alapilletménye 15 %-ának, osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői megbízás esetén 
alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosult. 

5. § 

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti. 
 
Hatvan, 2021. december 16. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
38/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 

a mezei őrszolgálatról szóló 26/2011. (V. 27.) önkormányzati  rendelet módosításáról 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei 
őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A mezei őrszolgálatról szóló 26/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § 

(1) Hatvan Város Önkormányzata a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról 
szóló 1997. évi CLIX. törvényben foglaltak alapján mezei őrszolgálatot működtet, amely a Hatvani Polgármesteri 
Hivatal Önkormányzati Rendészeti Osztálya által, négy mezőőr közreműködésével látja el jogszabályban 
meghatározott feladatait. 

(2) A mezei őrszolgálat szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályokat a Hatvani Polgármesteri 
Hivatal Belső Működési Szabályzata, a Hatósági Iroda Ügyrendje és az Önkormányzati Rendészeti Osztály 
Szolgálati Szabályzata tartalmazza. 



(3) A mezei őrszolgálat által ellenőrzött körzetek leírását az 1. melléklet tartalmazza.” 

2. § 

A mezei őrszolgálatról szóló 26/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § 

(1) A földhasználó a mezőőrök által őrzött földrészlete után mezőőri járulékot köteles fizetni. 

(2) A mezőőri járulékfizetési kötelezettség azt a személyt terheli, akinek a tárgyév január 1. napján a termőföld 
használatában, ennek hiányában a tulajdonában van, és annak az évnek az utolsó napján szűnik meg, amikor a 
használati jog, illetőleg a tulajdonjog megszűnik. 

(3) A mezőőri járulék fizetésére kötelezett földhasználó a 2. melléklet szerinti nyomtatványon köteles bejelenteni a 
használatában vagy a tulajdonában lévő termőföld területet, illetve az abban bekövetkezett változást. 

(4) A termőföld használati vagy tulajdonjogában bekövetkezett változást a földhasználó a változást követő 30 
napon belül köteles bejelenteni. A változást a termőföld használatára vagy tulajdonára vonatkozó ügyletben 
érintett bármely fél bejelentheti a 3. melléklet szerinti nyomtatványon. 

(5) Amennyiben az őrzött ingatlannak több földhasználója van, a földhasználók nyilatkozatában meghatározott 
személy köteles megfizetni a mezőőri járulékot. A nyilatkozatot a 4. melléklet tartalmazza. 

(6) A ténylegesen fizetendő mezőőri járulék összegét a kötelezett valamennyi földrészletének művelési áganként 
összevont területnagysága és az 5. § szerinti mezőőri járulék szorzataként kell megállapítani. 

(7) A mezőőri járulékot a kötelezett egy összegben, minden év szeptember 15. napjáig fizetheti be 
pótlékmentesen az önkormányzat elkülönített számlájára. Késedelmes fizetés esetén minden megkezdett naptári 
nap után a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegű késedelmi kamat kerül 
felszámításra.” 

3. § 

A mezei őrszolgálatról szóló 26/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelet 3. alcíme a következő 5/A. §-sal egészül ki: 

„5/A. § 

(1) A mezőőri járulék megállapítása olyan önkormányzati hatósági ügy, amelyben az eljárás a jegyző hatáskörébe 
tartozik. 

(2) A mezőőri járulékkal kapcsolatos ügyintézés a Hatvani Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodáján (a 
továbbiakban: Hatósági Iroda) történik. A 2. és 3. melléklet szerinti nyomtatvány a www.hatvan.hu oldalon 
letölthető, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény szabályai szerint elektronikus úton benyújtható. 

(3) A Hatósági Iroda jogosult a bejelentett adatokat az ingatlan-nyilvántartásban ellenőrizni, illetve a (2) 
bekezdésben szabályozott bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a földhasználó költségére az adatokat 
az ingatlan-nyilvántartásból megkérni. 

(4) A mezőőri járulék mértékét és a megfizetésére vonatkozó rendelkezéseket határozattal kell megállapítani, az 
eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései az irányadók.” 

4. § 

(1) A mezei őrszolgálatról szóló 26/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A mezei őrszolgálatról szóló 26/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A mezei őrszolgálatról szóló 26/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel 
egészül ki. 

(4) A mezei őrszolgálatról szóló 26/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel 
egészül ki. 



5. § 

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba. 
 
Hatvan, 2021. december 16. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
1. melléklet a 38/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez 
„1. melléklet a 26/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelethez 

 
Körzethatárok nyomvonalának leírása 

 
I. körzet lehatárolása 
 
A körzet keleti határát a Zagyva folyó Hatvan város közigazgatási területét érintő nyomvonala adja míg az ettől 
nyugatra eső, Hatvan közigazgatási határáig terjedő bel- és külterületi rész – tehát Újhatvan egész területe – e 
körzetbe tartozik. 
 (0445, 0446, 2683, 0273, 0194/2,  0193/2 hrsz.-ú folyó, 0443, 0429, 0427 hrsz.-ú ingatlan, 0393, 0391 hrsz.-ú 
árok, 0388 hrsz.-ú ingatlan, 0386 hrsz.-ú  árok, 0570, 0571/3, 0582, 0580/2, 0625/4, 0625/3, hrsz.-ú ingatlan,  
0624; 0649/1 hrsz. patak 0655; ingatlan, 0657; 0633 hrsz.-ú út, 0662, 0667,hrsz.-ú ingatlan, 0642, 0674/1 hrsz.-ú 
út, 0686/14-től 0686/11-hrsz.-ú ingatlanig, 0674/2 hrsz.-ú  árok, 0319 hrsz.-ú  út, 0318 hrsz.-ú árok, 0306, 
0302/25, 0299/7, 0298/5-től 0298/18 hrsz.-ú ingatlanig, 0296/2 0296/1, 0282/6,  0267 hrsz.-ú  árok.) 
 
II. körzet lehatárolása 
 
Nyugati határát a Zagyva folyó, Déli határát a 3-as számú főközlekedési út bel- és külterületi szakasza, Keleti és 
Északi határát a Hort, Ecséd és Lőrinci településekkel határos közigazgatási határa adja. 
(0445, 0446, 2683 hrsz.-ú folyó, 3014/2, 4220/6, 039 hrsz.-ú út. 035 hrsz. út,  Zártkerti ingatlanok véghatára,  
0556/32-től 0556/20 hrsz.- ingatlanig, 0556/14-től 0556/18 hrsz.-ú ingatlanig, 0554/12 hrsz.-ú ingatlan, 0554/1 
hrsz.-ú út,  0517/77 hrsz.-ú út, 0517/75-től 0517/9 hrsz.-ú ingatlanig,  0517/4, 0517/81, 0512/43, 0512/42, 0515, 
0521/24-től  0521/3 hrsz,-ú ingatlanig,  0513,  0508  hrsz. út, 0507/2, 0501, 0499/1, 0499/2,  0497/1, 0496 hrsz.-ú 
ingatlan, 0492/9-től 0492/1 hrsz.-ú ingatlanig, 0490/1, 0490, 0489,  0488/1, ingatlan 0488/2 hrsz.-ú  árok, 0459 
hrsz.-ú  út  szakasza, 0458/2 hrsz.-ú ingatlan) 
 
 
III. körzet lehatárolása: 
 
Nyugati hátárát a Zagyva folyó, Északi határát a 3-as számú főközlekedési út bel- és külterületi szakasza, Keleti 
határát a Jászberénybe vezető, 32-es számú főközlekedési út körforgalmi csomópontból kiinduló külterületi 
szakasza, Déli határát pedig Hatvan Jászfényszaruval határos közigazgatási határa adja. 
(2683, 0273,  0194/2,  0193/2 hrsz.-ú folyó, a két körforgalmi csomópont között új közút szakasza, továbbá a 
0230, 0132 hrsz.-ú út,  0133 hrsz.-ú árok, 0138/6 hrsz.-ú ingatlan,  0189 hrsz.-ú vasút,  0190 hrsz.-ú ingatlan)  
 
IV. körzet lehatárolása: 
 
Északi határát a 3-as számú főközlekedési út külterületi szakasza, Nyugati határát a Jászberénybe vezető, 32-es 
számú főközlekedési út körforgalmi csomópontból kiinduló külterületi szakasza, Déli és Keleti határát a Hatvannak 
Jászfényszaruval és Horttal határos közigazgatási határa adja.  
 (039, 0230,  0132  hrsz.-ú út, 0100/3, 0100/1, 098/1, 098 hrsz-ú ingatlan, 092, 091/76,  066/21  hrsz.-ú út, 066/19-
től 066/1 hrsz-ú ingatlanig, 065 hrsz.-ú út egy szakasza, 049 hrsz.-ú út) 
 
 

2. melléklet a 38/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez 
„2. melléklet a 26/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelethez 

 
N Y I L A T K O Z A T 

mezőőri járulék megállapításához 
 
 Alulírott  
földhasználó /földtulajdonos* neve: _______________________________________________ 
 
lakcím: _____________________________________________________________________ 
 



elérhetőség: _________________________________________________________________ 
 
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet es etén: 
 
a szervezet neve: _____________________________________________________________ 
 
nyilvántartási száma:___________________________________________________________ 
 
székhelye: ___________________________________________________________________ 
 
törvényes képviselője: __________________________________________________________ 
 
Nyilatkozatot tevő elérhetősége: __________________________________________________ 
 
mint nyilatkozó kijelentem,  hogy a Heves Megyei Kormányhivatal 4. Földhivatali Osztálya földhasználói 
nyilvántartása szerinti  hatvani 
 

1. ____________ hrsz-ú, __________nagyságú, _____________ művelési ágú, 
 

2. ____________ hrsz-ú, __________nagyságú, _____________ művelési ágú, 
 

3. ____________ hrsz-ú, __________nagyságú, _____________ művelési ágú, 
 

4. ____________ hrsz-ú, __________nagyságú, _____________ művelési ágú, 
 

5. ____________ hrsz-ú, __________nagyságú, _____________ művelési ágú, 
 

6. ____________ hrsz-ú, __________nagyságú, _____________ művelési ágú, 
 

7. ____________ hrsz-ú, __________nagyságú, _____________ művelési ágú, 
 

8. ____________ hrsz-ú, __________nagyságú, _____________ művelési ágú, 
 

9. ____________ hrsz-ú, __________nagyságú, _____________ művelési ágú, 
 

10. ____________ hrsz-ú, __________nagyságú, _____________ művelési ágú, 
 
földrészleteket  
 
1. a művelési ágnak megfelelően használom*, 
2. a művelési ágtól eltérően ________________________________ - ként használom*, 
3. földhasználati megállapodás alapján használom*. 
 
Egyéb megjegyzés:  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Tudomásul veszem, hogy a használt földterület(ek) után mezőőri járulék fizetendő.  
 
Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, valamint a földhivatali nyilvántartással egyezőek. 
 
Jelen nyilatkozatomat a mezőőri járulék megállapításához adtam. 
Kijelentem, hogy a www.hatvan.hu honlapon közzétett adatvédelmi tájékoztatót megismertem és hozzájárulok 
ahhoz, hogy az adatkezelő a nyilvántartásában e nyilatkozatban szereplő adataimat kezelje. 
 
H a t v a n, 20………. év ………….hó ……. nap 
 
        _______________________ 

         nyilatkozó aláírása 

Megjegyzés: * Kérjük, hogy a megfelelő szövegrészt szíveskedjen aláhúzással jelölni. 



 
3. melléklet a 38/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez 
„3. melléklet a 26/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelethez 

 
N Y I L A T K O Z A T 

mezőőri járulék megállapításához szükséges adatok megvál tozásáról 
 

 
 Alulírott 
 földhasználó /földtulajdonos* neve _______________________________________________ 
 
lakcím: _____________________________________________________________________ 
 
elérhetőség: _________________________________________________________________ 
 
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet es etén: 
 
a szervezet neve: _____________________________________________________________ 
 
nyilvántartási száma:___________________________________________________________ 
 
székhelye: ___________________________________________________________________ 
 
törvényes képviselője: __________________________________________________________ 
 
Nyilatkozatot tevő elérhetősége: __________________________________________________ 
 
mint nyilatkozó kijelentem,  hogy a Heves Megyei Kormányhivatal 4. Földhivatali Osztálya földhasználói 
nyilvántartásában szereplő földterületek vonatkozásában az alábbi változás történt: 
 
1.  Az alábbi új földterület(ek) került(ek) használ atomba / tulajdonomba* 
 

_______________hrsz __________nagyság___________ művelési ág.  
A változás kelte: 20…… év ………. hó … nap. 

 
      ____________ hrsz __________nagyság _____________ művelési ág 

A változás kelte: 20…… év ………. hó … nap. 
 

____________ hrsz __________nagyság _____________ művelési ág 
      A változás kelte: 20…… év ………. hó … nap. 
 
 
2.  A használatomban / tulajdonomban lév ő alábbi földterület(ek) használati joga / tulajdonj oga megsz űnt*. 

 
_______________hrsz __________nagyság___________ művelési ág.  
A változás kelte: 20…… év ………. hó … nap. 

 
      ____________ hrsz __________nagyság _____________ művelési ág 

A változás kelte: 20…… év ………. hó … nap. 
 

____________ hrsz __________nagyság _____________ művelési ág 
      A változás kelte: 20…… év ………. hó … nap. 
 

3. A használatomban / tulajdonomban lév ő földterület(ek) adataiban (hrsz, területnagyság, m űvelési ág, 
egyéb *) az alábbi változás történt: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(A változás bejelentésnél közlendő: a változás időpontja, a tulajdonos és a termőföld nagyság változása esetén az 
ingatlanügyi hatóság bejegyző határozatának kelte, használó, vagy a használat jogcímének változása esetén a 
jogviszony létrejöttének napja.) 

 
Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, valamint a földhivatali nyilvántartással egyezőek. 
 
Jelen nyilatkozatomat a mezőőri járulék megállapításához adtam. 
Kijelentem, hogy a www.hatvan.hu honlapon közzétett adatvédelmi tájékoztatót megismertem és hozzájárulok 
ahhoz, hogy az adatkezelő a nyilvántartásában e nyilatkozatban szereplő adataimat kezelje. 

Hatvan, 20….. év ……………… hó …..nap. 

_________________________________ 

nyilatkozó aláírása 

Megjegyzés: * Kérjük, hogy a megfelelő szövegrészt szíveskedjen aláhúzással jelölni. 

 
4. melléklet a 38/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez 
 „4. melléklet a 26/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelethez 

 
 

N Y I L A T K O Z A T 
mezőőri járulékfizetési kötelezettség megállapításához 

közös földtulajdon vagy közös földhasználat esetén 
 
 
Alulírott 
 
név: __________________________________________________________________________ 
 
lakcím: ________________________________________________________________________ 
 
elérhetőség: ____________________________________________________________________ 
 
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet es etén: 
 
a szervezet neve: ________________________________________________________________ 
 
nyilvántartási száma:______________________________________________________________ 
 
székhelye: ______________________________________________________________________ 
 
törvényes képviselője: _____________________________________________________________ 
 
Nyilatkozatot tevő elérhetősége: _____________________________________________________ 
 
mint nyilatkozó kijelentem,  hogy a Heves Megyei Kormányhivatal 4. Földhivatali Osztálya földhasználói 
nyilvántartása szerinti hatvani 
 
 _________________ hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában a tulajdonostársakkal / közös földhasználókkal* kötött 
megállapodás alapján a mezőőri járulékfizetési kötelezettséget, mint tulajdonostárs /földhasználó* magamra 
vállalom. 
 
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
 



 
       _______________________________ 
                  nyilatkozattevő aláírása 
 
_____________________ ______________________ _______________________ 
         társtulajdonos          társtulajdonos             társtulajdonos 
 
 
Megjegyzés: 

- Kérjük, hogy a megfelelő szövegrészt szíveskedjen aláhúzással jelölni. 
- Valamennyi tulajdonos aláírása szükséges 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
39/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 42/2015. (XII. 18.) önkormány zati rendelet módosításáról szóló 25/2020. (X. 30.)  
önkormányzati rendelet hatályba nem lépésér ől 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Nem lép hatályba a helyi adókról szóló 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 25/2020. 
(X.30.) önkormányzati rendelet. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba. 
 
Hatvan, 2021. december 16. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
 40/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 

a nem közm űvel összegy űjtött háztartási szennyvíz begy űjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 
8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításá ról szóló 25/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet  

egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépésér ől 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Nem lép hatályba a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 25/2021. (VI. 14.) 
önkormányzati rendelet 
a) 2. §-a, 
b) 1. melléklete. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba. 
 
Hatvan, 2021. december 16. 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 



Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
41/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 

a közterületek használatáról, valamint a parkolóhel yek létesítésér ől és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

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

1. § 

A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III.30.) 
önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

2. § 

Hatályát veszti a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 
15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet 21. § (3) és (4) bekezdése. 

3. § 

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba. 
 
Hatvan, 2021. december 16. 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
1. melléklet a 41/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez 
„8. melléklet a 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelethez 

 
Parkolóhelyek létesítési hozzájárulásának mértéke 

 
1. A parkoló férőhely hozzájárulás mértéke személygépkocsi esetében egységesen bruttó 1 millió  Ft/férőhely, 

amely összeg 60 %-át az építési engedély iránti kérelem benyújtásával egy időben kell befizetni. 
2. A fennmaradó 40 %-ot a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásával egy időben kell befizetni, de 

legkésőbb az építési engedély iránti kérelem benyújtását követő egy éven belül.” 
 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
42/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 

a közterületi térfigyel ő rendszerr ől szóló 63/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 17. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 63/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. 
melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2021. december 18-án lép hatályba. 
 
Hatvan, 2021. december 16. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 



1. melléklet a 42/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez 
„1. melléklet a 63/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez 

 
Képfelvev ők helye és a képfelvev őkkel megfigyelt közterületek felsorolása  

 
1. kamera  
Telepítési hely:   Grassalkovich út - Balassi B. út keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Kossuth tér - Balassi B. út - Iskola út - Grassalkovich út 
 
2. kamera  
Telepítési hely:   Hatvany Irén utca - Kossuth tér keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Kossuth tér - Hatvany I. u. - Mártírok útja 
 
3. kamera  
Telepítési hely:   Grassalkovich út - Kossuth tér keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Grassalkovich út - Kossuth tér - Grassalkovich kastély - Thurzó utca 
 
4. kamera  
Telepítési hely:   Madách utca - Csaba utca keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Madách utca - Csaba utca - Mikszáth tér déli része 
 
5. kamera  
Telepítési hely:   Dózsa György tér - Gódor K. utca keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Dózsa tér - Gódor Kálmán utca 
 
6. kamera  
Telepítési hely:   Horváth M. út - Nádasdy T. utca keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Horváth M. út - Nádasdy T. utca - Dózsa tér 
 
7. kamera  
Telepítési hely:   Vörösmarty tér  
Megfigyelt terület:  Vörösmarty tér - Klapka utca - Bajza utca - Kertész utca 
 
8. kamera  
Telepítési hely:   Horváth M. út 12. szám el őtti közterületi oszlop  
Megfigyelt terület:  Horváth M. út - Pázsit utca - Hatvan városi panoráma 
 
9. kamera  
Telepítési hely:   Pázsit utca - Hajós Alfréd utca keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Pázsit utca - Hajós Alfréd utca és parkoló - 5 sz. Általános Iskola előtti tér - Uszoda 
10. kamera  
Telepítési hely:  Rákóczi út - Bajcsy-Zs. út keresztez ődés  (közlekedési lámpaoszlopon) 
Megfigyelt terület:  Rákóczi út - Bajcsy Zs. út 
 
11. kamera  
Telepítési hely:   Bajcsy-Zs. út - Mátyás király utca keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Bajcsy-Zs. út - Mátyás király utca 
 
12. kamera  
Telepítési hely:   Arany J. út - Botond utca keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Arany J. út - Botond utca 
 
13. kamera  
Telepítési hely:   Doktay Gy. utca - Csók I. utca keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Doktay Gy. utca - Csók I. utca - Munka utca - kereszteződésben lévő tér 
 
14. kamera  
Telepítési hely:   Bercsényi út - Vak Bottyán utca keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Bercsényi út - Vak Bottyán utca - Irinyi János utca 
 
15. kamera  
Telepítési hely:   Mészáros L. út - Szapári utca keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Mészáros L. út - Szapári utca - Kiss Ernő utca 
 
16. kamera  
Telepítési hely:  3. számú f őút Újhatvani felüljárójának észak-nyugati oldala  



Megfigyelt terület: Mártírok tere, a gyalogos-kerékpáros aluljáró és a 3. számú főút 57+200 szelvényének 
környéke 

17. kamera  
Telepítési hely: 3. számú f őút Újhatvani felüljárója alatti gyalogos-kerékpáros aluljáró dél-keleti 

oldala   
Megfigyelt terület: az aluljáró területe 
 
18. kamera  
Telepítési hely:  3. számú f őút Újhatvani felüljárója a f őút keleti oldala  
Megfigyelt terület: gyalogos-kerékpáros aluljáró és a 3. főút 57+250 szelvényének környéke 
 
19. kamera  
Telepítési hely: 3. számú f őút körforgalmi csomópontjának 21. f őút fel őli behajtójának jobb oldala  
Megfigyelt terület: körforgalmi csomópont, a gyalogos-kerékpáros aluljáró és a 21. főút körforgalmi 

bevezetőjének környéke 
 
20. kamera  
Telepítési hely: 3. számú f őút körforgalmi csomópont alatt átvezet ő gyalogos-kerékpáros aluljáró 

déli oldala  
Megfigyelt terület: déli aluljáró területe 
 
21. kamera  
Telepítési hely: 3. számú f őút körforgalmi csomópont alatt átvezet ő gyalogos-kerékpáros aluljáró 

északi oldala  
Megfigyelt terület: északi aluljáró területe 
 
22. kamera  
Telepítési hely: 3. számú f őút körforgalmi csomópont keleti behajtó bal oldala  
Megfigyelt terület: körforgalmi csomópont, 3. számú főút déli körforgalmi bevezetőjének környéke 
 
23. kamera  
Telepítési hely: 21. számú f őút körforgalomhoz vezet ő szakasz jobb oldala  
Megfigyelt terület: 21. számú főút körforgalomi bevezetőjének környéke 
 
24. kamera  
Telepítési hely: 3. számú f őút vasúti felüljáró hídjára felvezet ő szakaszának keleti oldala  
Megfigyelt terület: híd teljes szakasza, a híd alatti parkoló bevezető útja és a 31. főút 57+550 szelvényének 

környéke 
 
25. kamera  
Telepítési hely: 3. számú f őút vasúti felüljáró hídja alatti parkoló északi rés ze 
Megfigyelt terület: híd alatti parkoló és a híd alatti parkoló bevezető útja 
 
26. kamera  
Telepítési hely: A gyalogos és kerékpáros híd északi vasbeton pillon  északi lábának keleti oldalán  
Megfigyelt terület: a híd keleti feljárója 
 
27. kamera  
Telepítési hely: A gyalogos és kerékpáros híd északi vasbeton pillon  déli lábának déli oldalán  
Megfigyelt terület: a híd középső dél-keleti része (Gerber tartó szerkezetű rész) 
 
28. kamera  
Telepítési hely: A gyalogos és kerékpáros híd déli vasbeton pillon d éli lábának keleti oldalán  
Megfigyelt terület: a híd nyugati feljárója 
 
29. kamera  
Telepítési hely: A gyalogos és kerékpáros híd déli vasbeton pillon é szaki lábának északi oldalán  
Megfigyelt terület: a híd középső északi része 
 
30. kamera 
Telepítési hely: Újhatvani Sportpark 
 Térvilágítási oszlop EOV koordinátái, melyre a kamera felszerelésre kerül: 
 Y=696112,34  X=258048,32, hrsz.: 1972/2. 
Megfigyelt terület: Sportpark” 
 
 



31. kamera 
Telepítési hely:  Tabán út 22. 
 Térvilágítási oszlop EOV koordinátái, melyre a kamera felszerelésre kerül: 
 Y=698344.72, X=258100.73, hrsz.:  4604/20 Tabán út 22. előtti közterület 
Megfigyelt terület: Tabán út 22. szám előtti közterület 
 
32. kamera 
Telepítési hely: Kossuth téri játszótér 
 EOV koordináták: Y: 697743.81    x:258286.81 

GPS koordináták: 19.6831625832    47.6666727447 
33. kamera 
Telepítési hely:  Népkertben található gördeszkapálya délnyugati sarka  
 Kameratartó oszlop EOV koordinátái, melyre a kamera felszerelésre kerül: 
 Y=697131.57, X=258527.21, hrsz.: 2647/7 
Megfigyelt terület: Népkert (közpark) 
 
34. kamera 
Telepítési hely:  Népkertben található gördeszkapálya délkeleti sarka 
 Kameratartó oszlop EOV koordinátái, melyre a kamera felszerelésre kerül: 
 Y=697176.04, X=258523.00, hrsz.: 2647/7 
Megfigyelt terület: Népkert (közpark) 
 
35. kamera 
Telepítési hely: Hatvany Irén utca 24. szám alatti társasház oldalfala. 

Földrajzi koordinátarendszerben:  
 Szélesség: 47.665404 
 Hosszúság: 19.682081 
 EOV koordinátarendszerben: 
 x: 258145,09 
 y: 697663,73 
Megfigyelt terület: Az ún. tiszti lakótelep környéke, Hatvanas utcai bejárat 
 
36. kamera 
Telepítési hely: Szabadság út 1. szám alatti lépcsőház, épület sarok 
  x=258540.073, y=698177.996, z=117.921 
Megfigyelt terület: Szabadság út 1-3-5. sz. alatti ingatlan előtti terület 
 
37. kamera 
Telepítési hely: Balassi Bálint út 116. szám előtti iker villanyoszlop (buszmegálló mellett) 
 x=259880.930, y= 698061.950, z=119.885 
Megfigyelt terület: Balassi Bálint út a vasúti átjáró irányában 
 
38. kamera 
Telepítési hely: Kastélykert utca 16. szám előtti parkoló végében található lámpaoszlop 
 x= 259149.936, y= 697616.284, z= 118.737 
Megfigyelt terület: Kastélykert utca nagy parkoló 
 
39. kamera 
Telepítési hely: Hatvany Irén utca 10. szám előtti beton villanyoszlop 
 x= 258196.009, y= 697573.499, z= 116.968 
Megfigyelt terület: Hatvany Irén utca nyugati szakasza 
 
40. kamera 
Telepítési hely: Delelő utca vége, utolsó villanyoszlop mellett felállított faoszlop 
 x= 257028.346, y= 699216.046, z= 115.696 
Megfigyelt terület: Delelő utca 
 
41. kamera 
Telepítési hely: Móricz Zsigmond utca 14. szám előtti villanyoszlop 
 x= 257120.579, y= 695259.752, z= 123.510 
Megfigyelt terület: Móricz Zsigmond utca, Legány Ödön utca sarok 
 
42. kamera 
Telepítési hely: Traktor utca 62. szám előtti iker faoszlop 
 x= 257143.991, y= 695938.772, z=124.875 
Megfigyelt terület: Traktor utca, Doktay Gyula utca, Hétvezér utca kereszteződése 



 
43. kamera 
Telepítési hely: Kandó Kálmán utca 29. szám előtti villanyoszlop 
   x= 259249.029,y= 696603.485, z= 120.614 
Megfigyelt terület: Kandó Kálmán utca- Irinyi János utca közötti térrész 
   
44. kamera – SIM kártyás 
Telepítési hely: Sóderos út 
 északi szélesség: 47.632718, keleti hosszúság: 19.721734, EOV x= 254536.07, EOV y = 

700673.06 
 
45. kamera 
Telepítési hely: Vas Gereben utcai garázssor 
 északi szélesség: 47.674568, keleti hosszúság: 19.680644, EOV x= 259163.05, EOV y = 

697547.56 
 
46. kamera 
Telepítési hely: Béke úti Coop üzlettel szemben lévő terület 

északi szélesség: 47.659690, keleti hosszúság: 19.655085, EOV x=257493.73, EOV y = 
695641.19 

   
47. kamera 
Telepítési hely: Bálvány utca – Hajdú utca kereszteződése 

északi szélesség: 47.664658, keleti hosszúság: 19.661137, EOV x=258049.61, EOV y = 
696091.43 

   
48. kamera 
Telepítési hely: Batthyány utca – Honvéd utca kereszteződése 

északi szélesség: 47.662866, keleti hosszúság: 19.687634, EOV x=257866.32, EOV y = 
698083.08 

   
49. kamera 
Telepítési hely: Ifjúság útja – Vas Gereben utca kereszteződése 

északi szélesség: 47.674108, keleti hosszúság: 19.682873, EOV x=259113.27, EOV y = 
697715.35” 

 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2021. DECEMBER 16-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

 
Határozat száma:  293/2021. (XII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. december 16-i ülésének napirendjét a következők 
szerint állapította meg: 
Napirend el őtt:  

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

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a képviselő-testület 2022. évi munkatervéről 
2. Előterjesztés a Hatvani Rendőrkapitányság munkatársainak jutalmazásáról 
3. Előterjesztés a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak nyújtandó támogatásról 
4. Előterjesztés a Hatvan és Vidéke Mentőalapítvány részére nyújtandó támogatásról 
5. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
6. Előterjesztés a hatvani Tourinform Iroda nyitvatartásának módosításáról 
7. Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal kötendő közművelődési megállapodásról 
8. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel létrejött együttműködési megállapodás alapján 

nyújtandó támogatásról 
9. Előterjesztés a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátásáról szóló 

megbízási szerződés megszüntetéséről, a feladat ellátásának folytatásáról 
10. Előterjesztés az 5. számú fogorvosi körzetet érintően praxisjog megszerzéséhez szándéknyilatkozat 

megadásáról, valamint előszerződés megkötéséről 
11. Tájékoztató hatósági intézkedés kezdeményezését követő intézkedésekről 
12. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságok 

javadalmazási szabályzatáról 
13. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású költségvetési szerveknél az Állami Számvevőszék által 

végzett ellenőrzések megállapításai alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók 
jóváhagyásáról, valamint szabályzatok jóváhagyásáról 

14. Előterjesztés a Hatvani Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról, 
illetménykiegészítéséről és a vezetői pótlékról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 

15. Előterjesztés a mezei őrszolgálatról szóló 26/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
16. Előterjesztés a helyi adókról szóló 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

25/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről 
17. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 25/2021. (VI. 14.) 
önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépéséről 

18. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 
15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

19. Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 63/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

20. Előterjesztés Hatvan város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájával és Városfejlesztési 
Programtervével kapcsolatos döntésekről 

21. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program (2019-2024) felülvizsgálatáról 
22. Előterjesztés „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei című országos 

kertművelő programra vonatkozó együttműködési megállapodás módosításáról 
23. Előterjesztés az Országos Futópálya-építési Programhoz kapcsolódó támogatási igény benyújtásáról 
24. Előterjesztés a „Hatvani Standfürdő területén található hidegvizes kút melléfúrásos felújítása” elnevezésű 

közbeszerzési eljárás indításáról 
25. Előterjesztés a „Hatvani Standfürdő területén található úszómedence hidegburkolatának felújítása” 

elnevezésű közbeszerzési eljárás indításáról 
26. Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére a jégcsarnok beruházás keretében a csapadékvíz 

elvezetés végszámla fedezetére pénzeszköz átadásáról 
27. Előterjesztés a 2021. év végi és 2022. év eleji ünnepi közlekedési rendre vonatkozó helyi-járati 

autóbuszos közlekedésről 
28. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Kocsis Albert Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola 

bővítésével kapcsolatos beruházáshoz 
29. Előterjesztés a Hatvani Tankerületi Központ részére megadott tulajdonosi hozzájárulás utólagos 

jóváhagyásáról 
30. Előterjesztés az Árnyas utca közvilágításának a fejlesztéséről 
31. Előterjesztés a Robert Bosch út burkolatába történő forgalomtechnikai elemek beépítéséről 
32. Előterjesztés a Hatvan, Erzsébet tér 3. szám alatti társasház felújításához történő hozzájárulásról 
33. Előterjesztés a Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatti Polgármesteri Hivatal épület Adó Osztály és Pályázati 

Osztály helyiségeinek a felújításáról 



34. Előterjesztés a Balatonőszöd, Szabadság u. 10. szám alatti üdülő felújításáról 
35. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel 

kapcsolatos döntésekről 
36. Előterjesztés térfigyelő kamerarendszer garanciális időn túli javítási keretének megnöveléséről 
37. Tájékoztató Hatvan város 2022. évi virágosítási- és fásítási tervéről 

Előterjeszt ő, előadó az 1-37. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
38. Egyebek 

 
ZÁRT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés „Az év vállalkozása” díj, a „Hatvan Város Együttműködő partnere” díj és „Hatvan Város 
Együttműködő Partnere” különdíj adományozásáról 
Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester” 

 
Határozat száma:  294/2021. (XII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 90., 91., 92., 93., 108., 109., 112., 113., 114., 115., 116., 
117., 118., 121., 122., 123., 124., 125. (IX.2.), 130., 132., 133., 137. (IX.17.), 151., 152., 153., 154., 155., 156., 
157., 158., 159., 160., 161., 162., 163., 164., 165., 169., 170., 171., 172., 173., 174., 178., 179., 184., 185., 187., 
188., 192., 194., 196. (X.1.), 198., 199. (X.20.), 203., 204. (X.28.) számú 2021. évi lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja.” 

 
Határozat száma:  295/2021. (XII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a 2022. évi munkatervét 
a határozat melléklete szerint elfogadja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a képviselő-testületi ülések előkészítését a 
munkaterv szerint szervezzék meg. A képviselő-testület továbbá felhívja bizottságait, hogy a 2022. évi 
munkaterveiket a képviselő-testületi ülések napirendjeinek figyelembevételével fogadják el.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. december 23. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 295/2021. (XII. 16.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  296/2021. (XII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Rendőrkapitányság (székhely: 3000 Hatvan, Ratkó 
József út 14.) részére összesen 200.000,- Ft értékű összegű ajándékutalványt ad támogatásként 5 fő rendőr 
munkatárs jutalmazásához. 
Az összesen 200.000,- Ft értékű utalványok összegéhez, valamint azok járulékaihoz szükséges pénzügyi forrás 
Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a 
polgármesteri keret költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (beszerzésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  297/2021. (XII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (székhelye: 
3300 Eger, Klapka György u. 11.) részére bruttó 395.986,- Ft összegben, a felszereléseinek fejlesztése érdekében 
hálózati vízautomata gépet szerez be.  
A berendezés beszerzésére a szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a polgármesteri keret költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Hatvan Város Önkormányzata és a Heves 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság között megkötendő adományozási megállapodás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. december 31. (adományozási megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  298/2021. (XII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Vidéke Mentőalapítvány (székhely: székhely: 
3014 Hort, Iskola u. 7.) részére 1 db gáztűzhelyet szerez be bruttó 120.000,- Ft keretösszegig, melyhez a 



szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a polgármesteri keret költséghelyen rendelkezésre áll. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Hatvan Város Önkormányzata és Hatvan és 
Vidéke Mentőalapítvány között megkötendő adományozási megállapodás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. december 31. (adományozási megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  299/2021. (XII. 16.) 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 Menus Medárd Ferenc (lakcíme: 3000 Hatvan, Jókai utca 7/B.) 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:  300/2021. (XII. 16.) 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 Kővári Balázs (lakcíme: 3000 Hatvan, Arany János utca 36.) 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:  301/2021. (XII. 16.) 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 Ács Sebestyén István (lakcíme: 3000 Hatvan, Rákóczi út 120.) 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:  302/2021. (XII. 16.) 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 Hegedűs Levente (lakcíme: 3000 Hatvan, Kopja utca 6/B.) 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:  303/2021. (XII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a hatvani Tourinform Iroda (3000 
Hatvan, Grassalkovich út 8.) nyitvatartási ideje 2022. január 1-től az alábbiak szerint módosuljon: 
 

 Tourinform Iroda nyári 
nyitvatartása 

Tourinform Iroda téli 
nyitvatartása 

Hétfő 9 17 - - 
Kedd 9 17 8 16 
Szerda 9 17 8 16 
Csütörtök 9 17 8 16 
Péntek 9 17 8 16 
Szombat 9 14 8 16 
Vasárnap - - - - 



 
A képviselő-testület felkéri az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézményvezetőjét, hogy az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 2022. január 31-ig gondoskodjon, figyelembe véve, hogy a 
nyári nyitvatartást a tanév rendjéhez (nyári szünet időtartama) szükséges igazítani.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. január 1.   (a nyitva tartás módosítására) 
  2022. január 31. (az SZMSZ módosítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  304/2021. (XII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-a, valamint a közművelődésről szóló 22/2019. (IX. 6.) 
önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése alapján egyes közművelődési feladatok ellátására vonatkozóan 
közművelődési megállapodást köt a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros 
Lázár u. 6-8.) 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, mely ellátandó 
feladatokhoz Hatvan Város Önkormányzata 1.250.000,- Ft éves támogatással járul hozzá. A szükséges pénzügyi 
forrás az önkormányzat 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. december 31. (aláírásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  305/2021. (XII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 300.000,- Ft összegű támogatást nyújt az 
„Alapítvány a hatvani I. István Általános Iskola támogatására” alapítvány részére (székhelye: 3000 Hatvan, Bajcsy-
Zsilinszky út 8., adószáma:  18574605-1-10, bankszámlaszáma:  11739054-20119605, képviseli: Lipkovics Erika 
kuratóriumi elnök), melyet a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola Bosch osztályok karácsonyi 
ajándékainak vásárlására fordíthat. A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a Felhalmozási kiadások között a „BOSCH 
együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. december 20. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  306/2021. (XII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet egészségügyi ellátásának 
keretében helyettesítésre irányuló megbízási szerződés 2021. december 31. napjával közös megegyezéssel 
történő megszüntetését Dr. Reinelt Humán-egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 3271 
Visonta, Petőfi Sándor utca 20.; képviseli: Dr. Reinelt Ákos Emil háziorvos) utólagosan elfogadja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a hatvani 2. számú felnőtt háziorvosi körzet 
egészségügyi ellátásához szükséges működési engedély megkérésére, a kérelem benyújtásához szükséges 
jognyilatkozat megtételére, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (a továbbiakban: NEAK) a finanszírozási 
szerződés megkötésére, a helyettesítési szerződések aláírására, valamint a körzet átadás-átvételi eljárásának 
lefolytatására. 
 
A körzet finanszírozása a NEAK által utófinanszírozás keretében biztosított. 
A rendelő átvételének, a működési engedély benyújtásának, a bér megelőlegezésének költségei előreláthatóan 
2.000.000,- Ft összegben a 2022. évi költségvetésbe betervezésre kerülnek.” 
 
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:  307/2021. (XII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 5. számú fogorvosi körzet egészségügyi feladatainak 
ellátására a praxisjog megszerzéséhez, a fogorvosi körzet átvételének napjáig a Tranziens Ingatlanüzemeltető 
Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 11-13. 2. em. 8/A.; 
cégjegyzékszáma: 01-09-916117; adószáma: 14707425-2-43; képviseli: Dr. Gondos Edit Viktória ügyvezető), mint 
egészségügyi szolgáltatóval a határozat mellékletét képező előszerződést köt. A praxisjog megszerzése után 
határozatlan időtartamra az egészségügyi vállalkozási szerződést megköti. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előszerződés aláírására, a praxisjog megszerzését 
követően pedig az egészségügyi vállalkozási szerződés megkötésére.” 
 



H a t á r i d ő  : azonnal (előszerződés megkötése) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Feladat-ellátási előszerződés 

 
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: 
megrendelő.), mint megrendelő,  
 
Másrészről: Tranziens Ingatlanüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla 
út 11-13. 2. em. 8/A.; cégjegyzékszáma: Cg.01-09-916117; adószáma: 14707425-2-43; képviseli: Dr. Gondos Edit 
Viktória  (születési helye, ideje: Budapest, 1972.10.24.; anyja születési neve: Szelepcsényi Edit Veronika; 
állampolgársága: magyar; orvosi nyilvántartási száma: 56034; lakcíme: 3000 Hatvan, Híd utca 11.), ügyvezető), mint 
egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) együttesen felek (a továbbiakban: felek) között alulírott napon és 
helyen az alábbi feltételek mellett:  
 
1. Az előszerződés tárgya 3000 Hatvan, Bajcsy Zs. utca 4/A. szám alatt, Hatvan 5. számú fogorvosi  körzetben, 

területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi praxis (továbbiakban: Praxis) feladatai ellátására vonatkozó, 
az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (Öotv.) 2/B. § szerinti feladat-ellátási szerződés 
megkötése. 

2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban. Ptk.) 6:73. §-a alapján a felek a feladat-
ellátási szerződést jelen előszerződésben rögzített feltételek teljesülését követő 30 napon belül kötelesek 
megkötni.  

3. Szerződő felek rögzítik, hogy jogosultak határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést kötni a Praxis 
fogorvosi feladatainak ellátására, amennyiben szolgáltató a Praxisra vonatkozó jogerős praxisengedély 
megszerzését és a működési engedélyeztetési eljárás megindítását igazolja.  

4. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen előszerződés mellékletét képező szerződés-tervezet szerinti tartalommal 
feladat-ellátási szerződésben szabályozzák a feladatellátás feltételeit.  

5. Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és társadalombiztosítási 
jogszabályokat, valamint a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.  

6. Ha valamely fél a 2. pont szerinti határidőn belül a feladat-ellátási szerződés megkötését a jelen előszerződés 
szabályaival ellentétesen megtagadja, a másik fél – választása szerint –a bíróságtól kérheti a szerződés 
létrehozását.  

7. Szerződő felek bármelyike megtagadhatja a szerződés megkötését a Ptk.-ban meghatározott esetekben, továbbá 
jelen előszerződésben előírt feltételek hiánya esetén. 

8. Jelen előszerződés az aláírás napjától hatályos, de az előszerződés megszűnik, ha a szerződő felek feladat-ellátási 
szerződést kötnek. 

 
A jelen előszerződést a felek annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 
Hatvan, 2021. december  
 
 

Horváth Richárd polgármester Dr. Gondos Edit Viktória 
Hatvan Város Önkormányzata 

 Megrendelő  
Tranziens Ingatlanüzemeltető  

 Korlátolt Felelősségű Társaság  
 Szolgáltató 

 

Melléklet előszerződéshez 
 

Feladat-ellátási szerződés a hatvani 5. számú fogorvosi körzet egészségügyi vállalkozási formában történő 
ellátására 

 
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: 
megrendelő.),  
Másrészről: Tranziens Ingatlanüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla 
út 11-13. 2. em. 8/A.; cégjegyzékszáma: Cg.01-09-916117; adószáma: 14707425-2-43; képviseli: Dr. Gondos Edit 
Viktória  (születési helye, ideje: Budapest, 1972.10.24.; anyja születési neve: Szelepcsényi Edit Veronika; 
állampolgársága: magyar; orvosi nyilvántartási száma: 56034; lakcíme: 3000 Hatvan, Híd utca 11.), ügyvezető), mint 
egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) együttesen felek (a továbbiakban: felek) között alulírott napon és 
helyen az alábbi feltételek mellett:  



 
 
1.) Felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltató, Dr. Gondos Edit Viktória  (orvosi nyilvántartási száma: 56034) 
praxisjoggal rendelkező fogorvos által Hatvan város területén lévő 5. számú fogorvosi körzetben, a 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zs. utca 4/A szám alatti orvosi rendelőben háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 
4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 1. §-a alapján területi ellátási kötelezettséget vállalva, 
biztosítja a fogorvosi alapellátásokat, a vegyes fogászati járóbeteg-ellátást. A szolgáltató jelen szerződés aláírásával 
kijelenti, hogy a fogorvosi feladat ellátásához szükséges és előírt működési engedéllyel, működtetési jogra vonatkozó 
engedéllyel, érvényes orvosi felelősségbiztosítással rendelkezik, így a jelen szerződésben foglalt tevékenység végzésére 
jogosult. 
 
2.) Szolgáltató vállalja, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény, az EüM rendelet és az ide vonatkozó egyéb jogszabályi előírások figyelembe vételével 
személyesen végzi fogorvosi tevékenységét, ellátja a Hatvanban lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező biztosítottak, illetve a hozzáfordulókat is, ha betegségük miatt azonnali fogászati ellátásra szorulnak. A 
szolgáltató az alábbi közoktatási intézményben iskolafogászati ellátást biztosít: Szent István Általános Iskola (3000 
Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 8.). 
 
3.) Szolgáltató vállalja, hogy az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével finanszírozási szerződést köt, indokolt esetben 
szerződését megújítja, módosítja.  
 
4.) Szolgáltató működési ideje heti 30 óra. A praxis rendelési ideje: hétfő 7 órától 13 óráig; kedd és csütörtök 13 órától 
19 óráig; péntek páratlan héten 13 órától 19 óráig, páros héten 7 órától 13 óráig; iskolafogászat szerda 7 órától 13 óráig 
tart.  Szolgáltató az iskolafogászati feladatok ellátását az iskolával egyeztetve végzi. Megrendelő jogosult a szerződés 
teljesítését, a rendelési idő betartását a jogszabályi keretek között ellenőrizni.  
 
5.) Szolgáltató akadályoztatása, szabadsága, illetve egyéb távolléte idejére – az ezt szabályozó rendeletnek megfelelően 
– saját költségén köteles gondoskodni helyettesítéséről a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 
szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben és a hatósági engedélyben foglaltak szerint. 
Az egészségügyi szolgáltató tartós, 30 munkanapot meghaladó helyettesítés esetében, köteles a helyettesítés tényét és az 
eseti helyettes orvos személyét, a helyettesítés rendjét az önkormányzatoknak és mindazon személyeknek, akik felé az 
egészségügyi szolgáltató e körben kötelező bejelentési kötelezettséggel tartozik, írásban bejelenteni. 
A felek úgy állapodnak meg, hogy a lakosságot az eseti helyettesítésről, annak módjáról és helyéről, az eseti 
helyettesítés ideje alatti rendelési időről az egészségügyi szolgáltató köteles tájékoztatni, úgy, hogy az eseti 
helyettesítésre vonatkozó adatokat a háziorvosi körzet rendelőjében ki kell függeszteni, továbbá az érintett 
önkormányzatokat haladéktalanul elektronikus úton értesíteni kell. 
 
6.) Szolgáltató saját döntése szerint vesz részt a központi fogorvosi ügyelet munkájában, az ügyeletet működtető 
szervezettel kötött külön szerződésben foglalt feltételek alapján. 
 
7.) Szolgáltató vállalja, hogy az egészségügyi ellátást segítő asszisztenciát, és a takarítói feladatok ellátásához a 
személyi feltételeket biztosítja. Szolgáltató a jelen szerződésben és az EüM rendeletben meghatározott feladatokat a 
jogszabályi képesítési előírásoknak megfelelően az általa foglalkoztatott szakalkalmazottal a mindenkori jogszabályi 
előírásoknak, szakmai és etikai szabályoknak megfelelően látja el a működési engedélyben foglalt rendelési időben. 
 
8.) Szolgáltató az 1-2. pontban meghatározott feladatellátást 2022. ……… napjától határozatlan ideig végzi. 
 
9.) Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat köteles vezetni, és felkérésre a 
Kormányhivatal Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya és a megrendelő számára az orvosi titoktartást nem sértő 
információkat szolgáltat, az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére a kötelező adatszolgáltatásokat teljesíti.  
 
10.) Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a városban működő fogorvosokkal, illetve a választott kollegiális szakmai 
vezetővel együttműködik.  
 
11.) Szolgáltató vállalja, hogy az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 
szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben meghatározott alapfelszereltséget biztosítja. A megrendelő a szolgáltató 
részére az ellátáshoz szükséges eszközök beszerzéséhez éves szinten 50.000 Ft összegben vissza nem térítendő 
támogatást nyújt, feltéve, hogy a szolgáltató által vásárolt eszközök számlával igazolt költsége tárgyévben a 100.000 Ft-
ot eléri. A szolgáltató támogatási igényét a Polgármesteri Hivatal egészségüggyel foglalkozó szervezeti egységéhez, az 
eredeti számla bemutatásával   (melyről az ügyintéző jogosult másolatot készíteni az ügyintézés céljára)   tárgyév 
december 15. napjáig nyújthatja be. A megrendelő a támogatást a számla bemutatását követően 15 napon belül utalja át 
a szolgáltató részére. 
 



12.) Megrendelő a tulajdonát képező hatvani 2605/2 hrsz.-on felvett fogorvosi rendelőt (továbbiakban: rendelő), amely 
természetben Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 4/A.  szám alatt található, szolgáltató részére bérleti díj fizetési kötelezettség nélkül 
bérbe adja. A szolgáltató tudomásul veszi, hogy a fogorvosi rendelőt a hatvani 6. számú fogorvosi körzet feladatait 
ellátó orvossal közösen használja eltérő rendelési időben. A rendelő az alábbi helyiségekből áll: közös használatú 
rendelő, váróhelyiség, személyzeti és beteg WC-k. 
 
13.) Szolgáltató kötelezi magát, hogy a rendelő közüzemi díjait az alábbiak szerint fizeti meg: 
 - a gázenergia díjának 9.5 %-át,  
- víz-és csatornadíj esetén a főmérő és az egyedi mérő közötti különbség 13,6 %-át,  
- elektromos energia esetén a rendelő egyedi mérője által mért mennyiség 50 %-a,  
- kéményseprés 14,3 %-át  
- a szemétszállítás 10,%-át,  
- riasztófelügyelet, karbantartási és kivonulási díj 14,3 %-át,  
megrendelő által kiállított számla alapján 15 napon belül a megrendelő 10403538-49575051-56561001 számú 
bankszámlájára megfizeti. Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltató részére a fenti közüzemi számlákat egyidejűleg 
másolatban megküldi.  
 
14.) Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a 13. pont szerinti számlákat nem egyenlíti ki, úgy a jelen 
szerződés mellékletét képező írásbeli felhatalmazás alapján megrendelő azonnali beszedési megbízás formájában a 
számláját vezető pénzintézetnél a követelést benyújtja. Szolgáltató kötelezi magát, hogy a közüzemi szolgáltatókkal 
kötött szerződése alapján a rendelő közüzemi díjait közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére megfizeti.  
 
15.) Megrendelő vállalja, hogy a rendelő épületére vonatkozóan teljes körű vagyonbiztosítást köt. Szolgáltató vállalja, 
hogy az asszisztensi feladatok ellátására foglalkoztatott személyre felelősségbiztosítást köt. A Szolgáltató a rendelőre 
vonatkozóan maga vállalja a riasztórendszer működtetését.  
 
16.) Szolgáltató vállalja, hogy a rendelő karbantartásáról és állagmegóvásáról gondoskodik a lakások és helyiségek 
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: lakástörvény) szerint azzal, hogy a rendelőhöz tartozó berendezések pótlásával  és cseréjével  kapcsolatos  
költségeket viseli; karbantartási és állagmegóvási feladatok teljesítéséről a szolgáltató a megrendelőt, a tárgyévet követő 
év március 1. napjáig írásban tájékoztatja. 
 
17.) Szolgáltató a tulajdonos felelősségkörébe tartozó, a lakástörvény 10-11. § és a 13. § (4) bekezdésében 
meghatározott felújítási munkákra vonatkozó igényét a következő évre vonatkozólag a megrendelő felé minden év 
október 31. napjáig a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyekkel foglalkozó szervezeti egysége útján írásban bejelentheti. 
Megrendelő a következő évi költségvetési rendeletének elfogadását követő 30 napon belül tájékoztatja a szolgáltatót a 
felújítási munkákkal kapcsolatban.  
 
18.) Szolgáltató átalakítást, bővítést, értéknövelő beruházást csak a megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával 
végezhet.  
 
19.) Szolgáltató vállalja, hogy a helyiségek tisztántartásáról, rendeltetésszerű használatára való alkalmasságáról 
gondoskodik.  
 
20.) Szolgáltató vállalja, hogy a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 17/2016. (VII. 
1.) önkormányzati rendelet 5. és 6. §-ának  megfelelően a rendelő vonatkozásában gondoskodik a takarításról, hó- és 
síkosságmentesítéséről.  
 
21.) Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a rendelőt rendelési időn kívül gyógyító-megelőző tevékenységre használhatja, 
de bérbe nem adhatja. 
 
22.) A szolgáltató maga gondoskodik nyomtatványok, egyszer használatos eszközök, kötszerek, gyógyszerek, 
fertőtlenítőszerek, tisztítószerek beszerzéséről. A szolgáltató köteles tevékenysége során a higiénés és tisztasági 
rendszabályok betartására.  
  
23.) A jogszabályi és működés feltételek időközbeni változása esetén a szerződő felek 30 napon belül írásban, jelen 
szerződés módosítására, kiegészítésre javaslatot tehetnek. 
 
24.) A Képviselő-testület által rendeletben megállapított körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a fogorvost ért esetleges 
kár esetén a megrendelő kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a 
szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. 
 



25.) A szerződés megszűnése esetén a szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymással a megszűnés 
napján leltár szerinti elszámolás mellett jegyzőkönyv felvételével elszámolnak és a használatba adott berendezéseket, 
tárgyakat, eszközöket, rendelőt a rendeltetésszerű használatnak megfelelő állapotban visszaszolgáltatják. 
 
26.) Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a szerződését bármely okból megszüntetik, hiánytalanul 
átadja adathordozón az őt követő fogorvosnak a beteg adatait, törzskartonját, illetve az általa vezetett nyilvántartásokat 
a folyamatos betegellátás biztosítása érdekében. 
 
27.) A felek jelen szerződés aláírásával nyilatkoznak, hogy jelen szerződés megkötésére kellő felhatalmazással 
rendelkeznek, melyet megrendelő tekintetében a      /2021. (XII. 16.) számú képviselő-testületi határozat biztosít.  
 
28.) Jelen szerződést bármelyik fél jogosult rendes felmondása által megszüntetni 6 hónapos felmondási idő 
közbeiktatásával. Jelen szerződést bármelyik fél jogosult rendkívüli felmondással megszüntetni, amennyiben jelen 
szerződésből eredő lényeges kötelezettségét a másik fél nem teljesíti, így megrendelő tekintetében különösen akkor, 
amennyiben a szolgáltató 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.  
 
29.) A felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban peren 
kívül rendezik. A felek pertárgyértéktől függően kikötik a Hatvani Városi Bíróság vagy az Egri Törvényszék 
kizárólagos illetékességét és annak a szerződés aláírásával alávetik magukat. 

 
30.) A felek jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, 
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 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, valamint más egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 
 
Jelen szerződést felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben teljesen egyezőt, helybenhagyólag 
aláírják.  
 
Hatvan, 2022.  
 

Horváth Richárd, polgármester                     Dr. Gondos Edit Viktória 
Hatvan Város Önkormányzata   

megrendelő 
               Tranziens Ingatlanüzemeltető 
              Korlátolt Felelősségű Társaság 

szolgáltató 
 

Határozat száma:  308/2021. (XII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft., a Hatvani 
Közétkeztetési Kft., a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft., a Hatvani 
Sportcsarnok Üzemeltető Kft. és a Hatvani Szolgáltató Kft. alapítója és kizárólagos tulajdonosa a köztulajdonban 
álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény előírásai alapján elfogadja a 
határozat mellékletét képező javadalmazási szabályzatot azzal, hogy a szabályzat az elfogadását követő 30 
napon belül a társaságok cégiratai közé elhelyezésre kerüljön. 
Jelen határozat elfogadásával egyidejűleg a képviselő-testület által a 137/2020. (III. 26.) számú határozattal 
elfogadott javadalmazási szabályzat hatályon kívül helyezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. december 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 308/2021. (XII. 16.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  309/2021. (XII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Állami Számvevőszéknek „Az önkormányzati intézmények 
ellenőrzése – Az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú 
ellenőrzése” című ellenőrzése keretében tett figyelemfelhívására, illetve hiánypótlására az önkormányzat 
fenntartásában működő  

- Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda 
- Hatvani Csicsergő Óvoda 
- Hatvani Gesztenyéskert Óvoda 



- Hatvani Napsugár Óvoda 
- Hatvani Százszorszép Óvoda 
- Hatvani Varázskapu Óvoda 
- Hatvani Vörösmarty Óvoda  
- Ady Endre Könyvtár 
- Grassalkovich Művelődési Ház 
- Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény, valamint  
- Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 

vezetője által elkészített intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolóját jóváhagyja.” 
 
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:  310/2021. (XII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. december 1. napjától hatályos módosításokat 
tartalmazó a Hatvani Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodájának ügyrendjét jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  311/2021. (XII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Polgármesteri Hivatal 2021. december 1. napjától 
hatályos módosításokat tartalmazó Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló 
szabályzatát jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  312/2021. (XII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 38/2021. (VII. 16.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.” 
 
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:  313/2021. (XII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának 
(FVS) és a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) tervezői feladatainak elvégzésével a VÁTI Városépítési 
Tanácsadó és Tervező Iroda Kft.-t (székhely: 1076 Budapest, Thököly út 7. II. emelet 17.) bízza meg bruttó 
14.986.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 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:  314/2021. (XII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Hatvan város felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a dokumentum aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. december 20. (aláírásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  315/2021. (XII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Első Magyar Kert Szövetkezettel (5300 Karcag, Kossuth tér 
1.) megkötött „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programra vonatkozó 
együttműködési megállapodást módosítja a határozat melléklete szerint. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező együttműködési 
megállapodást módosító okirat és szándéknyilatkozat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. december 31. (megállapodást módosító okirat és szándéknyilatkozat aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



 
(A 315/2021. (XII. 16.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  316/2021. (XII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Futópálya-építési Program felhívására pályázatot 
nyújt be a Zagyva-ligetben tervezett futópálya létrehozására. A beruházás értéke előreláthatólag bruttó 
71.621.356,- Ft, az elnyerni kívánt pályázati támogatás összege bruttó 35.810.678,- Ft, a támogatás intenzitása 50 
%. A saját erő pénzügyi forrása az önkormányzat 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül. A képviselő-
testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges dokumentumok aláírására és 
nyilatkozatok megtételére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. december 17. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  317/2021. (XII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Futópálya-építési Program pályázati felhívására 
benyújtandó pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 
226/2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat 
alapján köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

1.) Tarsoly Imre képviselő, 
2.) Tóth Ivett pályázati osztályvezető, 
3.) Baranyi Lajosné műszaki, koordinációs és beruházási osztályvezető” 

 
H a t á r i d ő  : 2021. december 16. (munkacsoport megalakulására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  318/2021. (XII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvani Strandfürdő területén található hidegvizes kút 
melléfúrásos felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli 
eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 44.762.307.- Ft + ÁFA, összesen bruttó 56.848.129.- Ft. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe 
betervezésre kerül.  
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Strandfürdő területén található hidegvizes kút 
melléfúrásos felújítása” elnevezésű, nettó 44.762.307.- Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény 
nélkül lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 
29/2021. (I. 27.) számú polgármesteri határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Johancsik Mónika, gazdálkodási irodavezető - a Bizottság elnöke; 
2.) Baranyi Lajosné, műszaki osztályvezető; 
3.) Papp Csaba, beruházási ügyintéző; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. január 30. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  319/2021. (XII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvani Strandfürdő területén található úszómedence 
hidegburkolatának felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény 
nélküli eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 57.016.817.- Ft + ÁFA, összesen bruttó 72.411.357.- Ft. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe 
betervezésre kerül.  
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Strandfürdő területén található úszómedence 
hidegburkolatának felújítása” elnevezésű, nettó 57.016.817.- Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, 
hirdetmény nélkül lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló 
bizottság a 29/2021. (I. 27.) számú polgármesteri határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles 
eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 



1.) Johancsik Mónika, gazdálkodási irodavezető - a Bizottság elnöke; 
2.) Baranyi Lajosné, osztályvezető, 
3.) Papp Csaba, beruházási ügyintéző; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. január 30. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  320/2021. (XII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, 
Népkert utca 2.) részére a Jégcsarnok beruházás keretében a csapadékvíz elvezetés végszámla fedezetére – 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 478/2017. (IX. 18.) számú határozatával biztosított 
480.067.334,- Ft támogatás terhére – bruttó 81.752.948,- Ft pénzeszközt ad át. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.  (II. 19.) önkormányzati 
rendelet 5. mellékletében a felhalmozási kiadások között a „Jégcsarnok építése FC Hatvan Egyesület támogatása” 
költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  321/2021. (XII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131.) javaslatára az alábbi 2021. év végi és 2022. év eleji 
ünnepi menetrendet hagyja jóvá a helyi közforgalmú menetrend-szerinti autóbusz járataira vonatkozóan: 
 

Dátum  Naptári 
nap  

Közlekedési rend  

2021. december 11. szombat iskolai előadási nap, áthelyezett munkanap 

2021. december 12. vasárnap munkaszüneti nap 

2021. december 13. hétfő munkanap, iskolai előadási nap 

2021. december 14. kedd munkanap, iskolai előadási nap 

2021. december 15. szerda munkanap, iskolai előadási nap 

2021. december 16. csütörtök munkanap, iskolai előadási nap 

2021. december 17. péntek munkanap, iskolai előadási nap 

2021. december 18. szombat szabadnap 

2021. december 19. vasárnap munkaszüneti nap 

2021. december 20. hétfő munkanap, iskolai előadási nap 

2021. december 21. kedd munkanap, iskolai előadási nap 

2021. december 22. szerda tanszünetben munkanap 

2021. december 23. csütörtök tanszünetben munkanap 

2021. december 24. péntek szabadnap 

2021. december 25. szombat munkaszüneti nap 

2021. december 26. vasárnap munkaszüneti nap 

2021. december 27. hétfő tanszünetben munkanap 

2021. december 28. kedd tanszünetben munkanap 

2021. december 29. szerda tanszünetben munkanap 

2021. december 30. csütörtök tanszünetben munkanap 

2021. december 31. péntek tanszünetben munkanap 

2022. január 01. szombat munkaszüneti nap 

2022. január 02. vasárnap munkaszüneti nap 

2022. január 03. hétfő munkanap, iskolai előadási nap 
 



Vonal  2021. december 24-én az utolsó járatok indulásának időpontja  

Szolnoki útelágazástól: 17:35 óra (TESCO érkezik 17:55 óra) 1 
TESCO indul 16:00 óra (Szolnoki útelágazó érkezik 16:22 óra) 

2 Aut. pu. indul 15:30 óra (Aut. pu. érkezik 16:00 óra) körjárat 

Hegyalja út indul 8:40 óra (Vasútállomás érkezik 8:55 óra) 4 
Vasútállomás indul 7:15 óra (Hegyalja út érkezik 7:30 óra) 
Szolnoki útelágazás indul 6:45 óra (Vasútállomás érkezik 6:55 óra) 9 
Vasútállomás indul 7:00 óra (Szolnoki útelágazás érkezik 7:15 óra) 

 

Vonal  2021. december 31-én az utolsó járatok indulásának időpontja  

Szolnoki útelágazástól: 17:35 óra (TESCO érkezik 17:55 óra) 1 
TESCO indul 16:00 óra (Szolnoki útelágazó érkezik 16:22 óra) 
Hegyalja út indul 8:40 óra (Vasútállomás érkezik 8:55 óra) 4 
Vasútállomás indul 7:15 óra (Hegyalja út érkezik 7:30 óra) 
Szolnoki útelágazás indul 7:15 óra (Bosch 2. kapu érkezik 7:43 óra) 9 
Bosch 2. kapu indul 16:45 óra (Szolnoki útelágazás érkezik 17:00 óra) 

 
Vonal  2022. január 1-jén az els ő járatok indulásának id őpontja  

Szolnoki útelágazástól indul 8:35 óra (TESCO érkezik 8:55 óra) 1 
TESCO indul 9:00 óra (Szolnoki útelágazó érkezik 9:22 óra) 

2 Autóbusz-pályaudvar indul 9:00 óra (TESCO érkezik 9:27 óra) 

 
Vonal  2022. január 1-jén az alábbi járatok nem közlekedne k 

Hegyalja úttól: összes járat 4 
BOSCH 2. kaputól: összes járat 
Szolnoki útelágazástól: összes járat 9 
BOSCH 2. kaputól: összes járat 

” 
H a t á r i d ő  : 2021. december 16. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  322/2021. (XII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad a Hatvani Tankerületi Központ 
(székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) részére a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló hatvani 2755 
hrsz.-ú kivett középiskola művelési ágú földrészleten a Magyar Energia Centrum generál tervező (1223 Budapest, 
Nagytétényi út 190.B. ép. I. 2.) által elkészített tervek szerinti beruházás megvalósításához. 
A tervezett beruházás során a kérelmező köteles a szakmai, munka- és balesetvédelmi szabályokat 
maradéktalanul betartani. 
Hatvan Város Önkormányzata a munkavégzés során az esetleges károkért felelősséget nem vállal. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (hozzájárulás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  323/2021. (XII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a határozat mellékletét képező Hatvan 
város polgármestere által 2021. december 8-án kelt HAT/7884-2/2021 számú tulajdonosi hozzájárulását a Hatvani 
Tankerületi Központ (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) részére a Hatvani Bajza József Gimnázium 2 új 
tanteremmel történő bővítése, továbbá 7 db parkolóhely kialakításával kapcsolatban.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (kérelmező értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 323/2021. (XII. 16.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  324/2021. (XII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Árnyas utca 60 m hosszú szakaszára vonatkozóan a 
közvilágítási hálózat tervezési és kiépítési munkáival (2 db betongyámas faoszlop, 60 m közvilágítási kábel, 2 db 



LED lámpatest) a LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 1.371.600,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 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:  325/2021. (XII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hatvani Robert Bosch úton a Kölcsey Ferenc 
utcai csomópontnál lévő gyalogos átvezetésnél forgalomtechnikai elemek kerüljenek beépítésre a határozat 
melléklete szerint.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. április 30. (beépítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 325/2021. (XII. 16.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  326/2021. (XII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Robert Bosch úton a Kölcsey Ferenc utcai 
csomópontnál lévő gyalogos átvezetésnél forgalomtechnikai elemek beépítésével a For-Vid Kft.-t (székhely: 2030 
Érd, Aszfaltozó utca 54–56.) bízza meg bruttó 1.688.592,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. január 15. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  327/2021. (XII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete igennel szavaz a Hatvan, Erzsébet tér 3. szám alatti társasház 
1/2021. és 2/2021. számú írásbeli határozati javaslatáról. 
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy érvényes társasházi közgyűlési döntés esetében a Hatvan, Erzsébet tér 
3. szám alatti társasház tetőhéjazata cseréjéhez 2.147.950,- Ft, a falazat egy részének a felújításához 1.478.065,- 
Ft összeg fizetését vállalja 2022. május 30-ig.  
A képviselő-testület kijelenti, hogy a felújítási munkákat teljes körűen és hiánytalanul kell megvalósítani, az 
önkormányzat által vállalt díjat kizárólag a felújítási munkákra lehet felhasználni, ellenkező esetben az átutalt 
összeget Hatvan Város Önkormányzata részére vissza kell fizetni. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szavazólapok aláírására. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. december 31. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  328/2021. (XII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Polgármesteri Hivatal földszintjén 135 m2 
alapterületen az Adó Osztály helyiségeinek és 73 m2 alapterületen a Pályázati Osztály helyiségeinek a felújítási 
munkáival Kővári Tamás egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek u. 17/4.) bízza meg bruttó 
11.578.590.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. január 15. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  329/2021. (XII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Balatonőszöd, Szabadság u. 10. szám alatti önkormányzati 
tulajdonú 45 m2 alapterületű üdülő összes homlokzati nyílászáró szerkezetének cseréjét, teljes belső festését, 
ereszdeszkázását és kisebb karbantartás jellegű munkáit tartalmazó felújítási munkáival a NORMA-BAU Építő 
Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 4.254.500.- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 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:  330/2021. (XII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású intézmények 2021. évi 
intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keretének felosztásáról szóló 243/2021.(III.31.) számú 
polgármesteri határozatot a mellékelt táblázat szerinti költségfelosztással.” 
 
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:  331/2021. (XII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani 5. Sz. Általános Iskola (telephely: Hatvan, 
Szabadság út 13.) földszinti lány öltöző már nem javítható állapotú 100/210 méretű ajtójának cseréjével Kővári 
Tamás egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek u. 17/4.) bízza meg bruttó 171.450,- Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 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:  332/2021. (XII. 16.) 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 4.666.500,- Ft (121/2021. (IX. 2.) számú, 
245/2021. (X. 28.) számú és 285/2021. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozatok alapján) keretösszeg 
további bruttó 65.000,- 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. december 31. (szerződésmódosításra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  333/2021. (XII. 16.) z. ü. sz. kép visel ő-testületi határozat  

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

 
Határozat száma:  334/2021. (XII. 16.) z. ü. sz. kép visel ő-testületi határozat  

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

 
Határozat száma:  335/2021. (XII. 16.) z. ü. sz. kép visel ő-testületi határozat  

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

 
Határozat száma:  336/2021. (XII. 16.) z. ü. sz. kép visel ő-testületi határozat  

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

 
Határozat száma:  337/2021. (XII. 16.) z. ü. sz. kép visel ő-testületi határozat  

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

 
Határozat száma:  338/2021. (XII. 16.) z. ü. sz. kép visel ő-testületi határozat  

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

Határozat száma:  339/2021. (XII. 16.) z. ü. sz. kép visel ő-testületi határozat  
 

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



 
Határozat száma:  340/2021. (XII. 16.) z. ü. sz. kép visel ő-testületi határozat  

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

 
 

* * * 
 

 
K I V O N A T  

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 2021. december 16-án 
 megtartott ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
Napirendi pont címe:  

Tájékoztató Hatvan város 2022. évi virágosítási- és fásítási tervéről 
 

Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan város 2022. évi virágosítási- és fásítási tervéről szóló tájékoztatót és azt az 
írásbeli előterjesztésnek megfelelően tudomásul vette.” 

 
 
 

Napirendi pont címe:  
Tájékoztató hatósági intézkedés kezdeményezését követő intézkedésekről 

Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a hatósági intézkedés kezdeményezését követő intézkedésekről szóló tájékoztatót és azt az 
írásbeli előterjesztésnek megfelelően tudomásul vette.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


