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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
7/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelete 

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 
 
Hatvan város polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 143. § (3) bekezdésében és 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában és 51. § 
(5) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. A közösségi együttélés alapvet ő szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogköv etkezményeir ől 
szóló 13/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet mód osítása 

 
1. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló 13/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet1.) 5. § (1) bekezdés 34. pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép: 

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

„34. aki zöldterületeken természetes körülmények között élő állatok élőhelyét bármely eszközzel zavarja, /R1. 
14. § (2) bekezdés d)/,” 

(2) A Rendelet1. 5. § (1) bekezdés 42. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(A köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 17/2016. (VII. 1.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: R1.) alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el:) 
„42. aki a helyi közút, illetve kapubejáró alatti áteresz minimális méretére előírt 300 mm átmérőjű körszelvény 

vagy minimum 300 mm oldalméretű négyszögszelvény kötelezést nem tartja be az R1. 2. függelékében 
meghatározott kivételektől eltekintve, illetve az R1. 2. függelékében meghatározott közterületeken 200 mm 
átmérőjű körszelvény vagy ennek megfelelő négyszögszelvény áteresz elhelyezésére való kötelezést nem tartja 
be, valamint az átereszeket nem a Hatvani Polgármesteri Hivatal Műszaki és Városfejlesztési Irodája által 
megadott fenékmélységgel alakítja ki. /R1. 16. § (1)/,” 

 
2. § (1) A Rendelet1. 8. § (1) bekezdés 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R4.) alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartást követ el:) 

„5. aki az igénybe vett közterületről – az árusítás befejezése után – nem távolítja el naponta a mobil, 
mozgatható árusító helyeket. /R4. 6. § (7) /,” 

(2) A Rendelet1. 8. § (1) bekezdés 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R4.) alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartást követ el:) 

„19. aki a kiemelt rendezvényt, ünnepséget közterületen 22.00 óra és másnap 1.00 óra közötti időszakban nem 
a zaj- és rezgésvédelemről szóló jogszabályok betartása mellett, illetve másnap 1.00 óra után tartja /R4. 14. § (6) 
/,” 
 

3. § A Rendelet1. 11. § 2b. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(Hatvan város címeréről, zászlójáról, pecsétjéről és használatuk rendjéről, valamint a közintézmények 

épületeinek és a közterületek fellobogózásáról szóló 53/2008. (IX. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
R7.) alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el) 

„2b. aki Hatvan város logóját nem hiteles alakjában használja fel, úgyszintén az is, aki a logó elemeit önállóan 
alkalmazza /R7. 3/B. § (1) és (2)/,” 

 
4. § A Rendelet1. 12. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(A közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 35/2008. (V. 30.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R8.) alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartást követ el:) 

„1. az az ingatlantulajdonos (használó, kezelő), aki nem látja el ingatlanát házszámtáblával /R8. 11. § (1), (7)/,” 
 
5. § A Rendelet1. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„13. § A Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R9.) alapján a 

közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el: 
1. az a kártyatulajdonos, aki a kártyaigénylés feltételeinek már nem felel meg és a jogosultsága megszűnését 

követően használja fel a Kártyát, a jogosultság megszűnését követően nem adja le a Kártyát a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájának Ügyfélszolgálatán /R9. 7. § (1)/, 

2. aki a megsemmisültként nyilvántartott Kártyát felhasználja /R9. 7. § (2)/,” 
 



6. § A Rendelet1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
7. § Hatályát veszti a Rendelet1. 
a) 2. § (3) bekezdése, 
b) 5. § (1) bekezdés 33. pontja, 
c) 12. § 4. pontja, 
d) 15. §-a. 

 
2. Hatvan város és településrészei nevének használat áról szóló 25/2012. (IV. 27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

8. § A Hatvan város és településrészei nevének használatáról szóló 25/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet2.) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott közigazgatási megjelölés vagy név felvétele és használata iránti 
kérelmet a képviselő-testülethez címezve a Hatvani Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája (a továbbiakban: 
Jegyzői Iroda) útján kell benyújtani.” 

 
9. § A Rendelet2. 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(Az engedély kiadását meg kell tagadni) 
„a) ha a használat vagy annak módja, célja és körülményei az Önkormányzat, a város lakossága, vagy a 

Hatvani Polgármesteri Hivatal jogait, jogos érdekeit sértené vagy veszélyeztetné,” 
 
10. § A Rendelet2. 9. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(A kiadott engedélyt vissza kell vonni): 
„(a) ha a használat vagy annak módja, célja és körülményei az Önkormányzat, a város lakossága, vagy a 

Hatvani Polgármesteri Hivatal jogait, jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti,” 
 

3. A közterületek elnevezésér ől, azok jelölésér ől és a házszámozás rendjér ől szóló 35/2008. (V.30.) 
rendelet módosításáról 

 
11. § (1) A közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 35/2008. (V. 30.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet3.) 6. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

(Földrajzi név megállapítását, megváltoztatását, megszüntetését kezdeményezheti:) 
„(g) Hatvan város jegyzője (a továbbiakban: jegyző), mint címképzésért felelős szerv a Korm.rendelet I. 

szerint.” 
(2) A Rendelet3. 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A földrajzi neveket érintő döntéstől számított 60 napon belül a közterületi névtáblákat az e rendeletben foglalt 
szabályok szerint ki kell helyezni. Kihelyezéséről a Hatvani Polgármesteri Hivatal útkezelői feladatokat ellátó 
szerve köteles gondoskodni.” 

 
12. § A Rendelet3. 8/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(7) Az emlékjel állítással kapcsolatos előkészítő és nyilvántartási feladatokat a városi főépítész, az 

elhelyezéssel, a karbantartással és a pótlással kapcsolatos feladatokat a Hatvani Polgármesteri Hivatal Műszaki 
és Városfejlesztési Irodája látja el.” 

 
4. Záró rendelkezések 

 
13. § Ez a rendelet 2021. március 8-án lép hatályba és 2021. március 9-én hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2021. március 4. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
1. melléklet a 7/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelethez 

„1. melléklet a 13/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelethez 
 

Közösségi együttélés alapvet ő szabályainak megsértése esetén kiszabható közigazg atási bírság fels ő 
határa  

 
Sorszám Jogsértés jellege Helyszíni bírság Közigazgat ási bírság 

1. Köztisztaság fenntartásával és a 
zöldterületek használatával kapcsolatos 

szabályok megsértése 
10.000 Ft 

Természetes személyek 
esetén 200.000 Ft, 
jogi személyek, jogi 



2. Közterületek használatával, 
parkolóhelyek létesítésével és 

használatával kapcsolatos szabályok 
megsértése 

10.000 Ft 

3. Köztemetéssel és a temetkezéssel 
kapcsolatos szabályok megsértése a 
10. § (1) bekezdés 1-2. pontja esetén 

10.000 Ft 

4. Címer, zászló, pecsét használatára 
vonatkozó szabályok megsértése 

- 

5. Közterületek elnevezésével, azok 
jelölésével és a házszámozás rendjével 

kapcsolatos szabályok megsértése 

- 

6. Hatvan Kártyával kapcsolatos 
szabályok megsértése 

- 

személyiséggel nem 
rendelkező szervezetek esetén 

2.000.000 Ft 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
8/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelete  

az avar- és kerti hulladékok nyílttéri égetésér ől 
 
Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, 
levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1. § (1) Avar- és kerti hulladékot elsősorban hasznosítással lehet ártalmatlanítani, amely a komposztálás és a 
mulcsozás, más néven talajtakarás. Komposztálással a szerves hulladék humuszszerű anyaggá alakítható, a 
mulcsozás pedig védi a talajt az erózió, a víz és a szél káros hatásai ellen. 

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti hasznosítás nem oldható meg, a száraz avar- és kerti hulladék 
égetése e rendelet előírásainak megfelelően történhet, kivéve, ha magasabb szintű jogszabály másként 
rendelkezik.  

(3) Amennyiben az ország vagy Heves megye területére kiterjedő fokozott tűzveszély miatt a hatóságok által 
tűzgyújtási tilalom kerül elrendelésre, úgy annak időtartama alatt az avar- és kerti hulladék égetése Hatvan város 
közigazgatási területén is tilos. 

 
2. § (1) Magánterületen keletkező avar- és kerti hulladék csak magánterületen égethető, azt közterületen 

égetni nem lehet. 
(2) Avart- és kerti hulladékot száraz állapotban, megfelelő légköri viszonyok mellett, szélcsendes időszakban 

lehet égetni úgy, hogy az a környezetet ne zavarja. 
(3) Tüzet gyújtani csak megfelelően kialakított helyen lehet, ahol a tűz a személy- és vagyonbiztonságot nem 

veszélyezteti, kárt nem okoz.  
(4) Az avar- és kerti hulladék nem tartalmazhat környezetre veszélyes, káros, szennyező anyagot. 
(5) Aki avart- és kerti hulladékot éget, az köteles a tűz őrzéséről folyamatosan gondoskodni, a helyszínen olyan 

eszközöket, felszereléseket készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, vagy a tűz 
eloltható. 

(6) Veszély esetén a tüzet azonnal el kell oltani, a parázslást meg kell szüntetni. 
 
3. § Az avar- és kerti hulladék – ha jogszabály másként nem rendelkezik – hétfői és pénteki napokon, 9.00 és 

18.00 óra közötti időszakban égethető. 
 
4. § Ez a rendelet 2021. március 8-án lép hatályba. 

 
Hatvan, 2021. március 4. 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
9/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelete 

Hatvan város sportjáról 
 
Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:  



 
1. § A rendelet célja, hogy Hatvan Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi társadalom 

sport iránti igényeinek figyelembevételével, a helyi hagyományok, lehetőségek, sajátosságok alapján 
megalapozza és létrehozza a sportfeladatok meghatározásához szükséges feltételrendszert és keretet adjon a 
sport támogatására rendelt pénzeszközök felhasználásához. 

  
2. § A rendelet hatálya kiterjed  
a) az Önkormányzat közigazgatási területén sporttevékenység gyakorlásában résztvevő természetes 

személyekre, sportolókra,  
b) az Önkormányzat közigazgatási területén működő olyan hatvani bejegyzett székhellyel, telephellyel és 

fiókteleppel rendelkező sportszervezetekre (sportegyesületekre, sportszövetségekre, sportvállalkozásokra), civil 
szervezetekre, amelyeknek céljai között szerepel a sporttevékenység végzése,  

c) az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények üzemeltetőire, fenntartóira és működtetőire, a 
sportcélú gazdasági társaságokra, az oktatási és nevelési intézményekre, az iskolai sportkörökre és diáksport 
egyesületekre, a sporttevékenységet végző önkormányzati költségvetési szervekre. 

 
3. § Az Önkormányzat a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1) és (2) bekezdésben meghatározott 

kötelező feladatai mellett az alábbi önként vállalt feladatokat látja el:  
a) megalkotja Hatvan város sportfejlesztési koncepcióját és gondoskodik annak végrehajtásáról,  
b) gondoskodik a tulajdonában lévő sportlétesítmények, közterületi sportpályák fenntartásáról és 

működtetéséről, 
c) támogatja az intézményi úszásoktatást, 
d) a város adottságainak megfelelően részt vesz a testvérvárosok által szervezett sportrendezvényeken, 
e) éves rendezvénynaptár elkészítésével és szervező tevékenységével segíti a szabadidősport kialakítását, 

különös tekintettel a diáksportra és a lakosságot érintő rekreációra, 
f) biztosítja az óvodások számára szervezett, az életkori sajátosságoknak megfelelő mindennapos játékos 

mozgás- és sportfoglalkozások feltételeit,  
g) biztosítani törekszik az óvodai testnevelés személyi-, eszköz- és létesítményi feltételeit, 
h) hangsúlyos feladatának tekinti a lakossági szabadidősport feltételrendszerének kialakítását és folyamatos 

fejlesztését, különös tekintettel a lakosság részére rendelkezésre álló sportlétesítmény-hálózat bővítésére 
(szabadidő parkok, játszóterek, kerékpárutak), valamint a lakossági szabadidősport szervezéssel foglalkozó 
egyesületek támogatására,  

i) támogatja a diáksportot,  
j) kiemelten támogatja, segíti az utánpótlás-nevelését,  
k) támogatja a versenysportot,  
l) támogatja a hagyományokkal rendelkező, önkormányzati sportfeladatokat átvállaló sportszervezeteket,  
m) lehetőségeihez mérten segíti a sportszervezetek, sportszövetségek alapvető működési feltételeit,  
n) lehetőségeihez mérten segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe 

tartozó sportrendezvények lebonyolítását,  
o) elősegíti a fogyatékkal élők testedzési feltételeinek megteremtését, folyamatos fejlesztését, különös 

tekintettel az ez irányú tevékenységet végző civil szervezetek támogatására, valamint az önkormányzati 
fenntartású sportlétesítmények ütemezett akadálymentesítésére, 

p) kiemelt figyelmet fordít az idősek fizikai aktivitásának ösztönzésére,  
q) közreműködik a helyi, az országos és a nemzetközi sportrendezvények szervezésében és 

lebonyolításában,  
r) közreműködik a sport népszerűsítésében, elősegíti az egészséges és mozgás gazdag életmóddal 

kapcsolatos felvilágosító tevékenységet,  
s) a helyi médiában népszerűsíti a sport és a rekreáció egészségmegőrző szerepét, 
t) a mindenkori anyagi lehetőségeinek függvényében támogatja a helyi sportmozgalom résztvevőit, a sport 

feltételrendszerének fejlesztését, helyi építési szabályzatában meghatározott területek sportcélú hasznosításával 
lehetőséget biztosít a piaci alapon történő sportolás lehetőségének, ennek megvalósítása érdekében 
együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel,  

u) a felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő támogatásáról szóló önkormányzati rendeletben 
foglaltak szerint ösztöndíjjal támogatja a sport- és rekreáció területén tanulmányokat végző személyeket,  

v) éves költségvetési rendeletében meghatározza a sportfeladatokra fordítható anyagi kereteket.   
 

4. § (1) Az Önkormányzat a 3. §-ban meghatározott feladatait a fenntartásában lévő intézményein, a 
tulajdonában lévő gazdasági társaságain, valamint együttműködési megállapodás alapján sportszervezeteken 
keresztül látja el.  

(2) Az Önkormányzat sportfeladatainak ellátásában együtt kíván működni:  
a) a saját fenntartású intézményeivel,  
b) az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságaival, 
c) a közigazgatási területén található nevelési-oktatási intézményekkel,  
d) sportszervezetekkel, 
e) sportfeladatot is ellátó civil szervezetekkel,  
f) egyházakkal,  



g) nemzetiségi önkormányzatokkal.  
(3) A (2) bekezdésben megjelölt intézményekkel, szervezetekkel a város sportfeladatainak teljesítése 

érdekében az Önkormányzat megállapodáson alapuló szerződéses kapcsolatot létesíthet.  
(4) Az Önkormányzat a sportfeladatok ellátásának részletes kereteit a sportkoncepcióban határozza meg.  
(5) A Képviselő-testület dönt az Önkormányzat:  
a) sportfejlesztési koncepciójáról,  
b) sportról szóló önkormányzati rendeletéről,  
c) mindenkori költségvetésében az éves sporttámogatási összeg meghatározásáról, 
d) tulajdonában lévő sportlétesítmények és a közterületi sportpályák fenntartásáról, működtetéséről, 

üzemeltetéséről, felújításáról, új létesítmények építéséről,  
e) nevében a (3) bekezdésben meghatározott megállapodás megkötéséről.  
(6) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága:  
a) véleményezi az Önkormányzat sportfejlesztési koncepcióját és sportról szóló önkormányzati rendeletét, 

valamint azokat rendszeresen felülvizsgálja, és javaslatot tesz a módosításukra,  
b) javaslatot tehet az éves költségvetési rendelet sporttámogatási keretösszegének meghatározására,  
c) átruházott hatáskörben dönt arról, hogy a sportegyesületek közül mely szervezetek jogosultak a 

sportlétesítményeket, sportpályákat kedvezményes formában bérleti szerződés keretében igénybe venni, 
d) kapcsolatot tart a városban működő helyi sportszervezetekkel, megismeri a sportszervezeteknél 

rendelkezésre álló hosszú távú fejlesztési terveket.  
 

5. § (1) Az Önkormányzat által a sportra fordítandó összeg tartalmazza a sportcélú támogatásokat, valamint a 
sportlétesítmények működtetésének költségeit.  

(2) Az Önkormányzat a sportfeladatok finanszírozását, valamint a sportlétesítmények, sportpályák 
fejlesztését, korszerűsítését, építését pályázati úton elnyert összegekkel, és a működtetésben részt vevő 
szervezetek vagy azok pályázatainak támogatásával is segíti.   

(3) Az Önkormányzat a város sportéletének fejlődését szem előtt tartva az e területen működő intézményeket, 
sportszervezeteket az alábbi szempontok figyelembevételével, az arányosság megtartásával támogatja:  

a) a sporttevékenység szervezettsége, rendszeressége, az abban aktívan résztvevők száma,  
b) a sporttevékenység eredményessége, népszerűsége,  
c) a sporttevékenység keretében az abban résztvevők felé közvetített szakmai-erkölcsi értékrend,  
d) a sporttevékenységet folytató szervezet átlátható, ellenőrizhető gazdasági, sportstatisztikai mutatói.  
(4) Az Önkormányzat a város sportéletében közreműködő sportolókat, szervezeteket az alábbi módon 

támogatja:  
a) a tulajdonban levő sportlétesítmények, sportpályák kedvezményes igénybevételi lehetőségének 

biztosításával,  
b) a felsőoktatási ösztöndíj pályázati rendszer keretében biztosított pénzbeli támogatással,  
c) a sportágak műveléséhez a szakági helyszínek biztosításával.  
(5) Az Önkormányzat által a sport támogatására fordított összegből a sportszervezetek a 3. § szerinti 

feladatokra a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott 
szempontok figyelembe vételével részesülhetnek támogatásban.  
 

6. § (1) Az Önkormányzat elismeri a város sportja érdekében kiemelkedő eredménnyel tevékenykedő 
sportolók és sportvezetők tevékenységét a (2) bekezdésben meghatározott elismerés adományozásával.  

(2) A „Hatvan Város Sportjáért Díszoklevél” adományozásáról külön önkormányzati rendelet rendelkezik.  
 

7. § Ez a rendelet 2021. március 15-én lép hatályba.  
 
Hatvan, 2021. március 4. 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
10/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelete 

a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapí tásáról és adományozásáról szóló 49/2008. (VIII.29. ) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § A város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról szóló 49/2008. (VIII.29.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) a következő 4/A. Címmel egészül ki: 

 



„4/A. cím 
„Hatvan Város Sportjáért Díszoklevél” 

 
7/A. § (1) A „Hatvan Város Sportjáért Díszoklevél” – állampolgárságtól függetlenül – olyan Hatvanban 

lakóhellyel rendelkező természetes személynek, vagy Hatvanban működő egyesület színeiben versenyző 
csapatnak adományozható, aki/amely: 

a) sportolóként/csapatként hazai vagy nemzetközi elismert versenyeken olimpiai sportágak kategóriájában 
kiemelkedő helyezést ért el; munkájával és eredményeivel az ifjúságnak példát mutatott, vagy 

b) edzőként vagy sportszakemberként a hatvani utánpótlás nevelésben, a hatvani sportolók versenyre történő 
felkészítésében kiemelkedő és példamutató munkát végzett, 

és ezzel Hatvan város hírnevét öregbítette. 
(2) A díszoklevél adományozására a sportegyesületek vezetői, illetve sportedzők javaslata alapján a képviselő-

testület tagjai minden év június 30. napjáig indoklással ellátott javaslatot tehetnek a polgármesternél vagy az 
alpolgármestereknél. 

(3) A díszoklevél évente egy személynek vagy egy csapatnak adományozható. 
(4) A díszoklevelet a - Hatvanban elismert sportszakemberek véleményét is figyelembe véve – a polgármester 

az alpolgármesterekkel egyetértésben adományozza; a polgármesteri díszoklevelet a polgármester és az 
alpolgármesterek írják alá. 

(5) A díszoklevél átadásának módját és időpontját a polgármester az alpolgármesterekkel egyetértésben 
határozza meg. 

(6) A díszoklevél adományozását a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 
(7) A díszoklevelet érdemtelenné válás esetén a polgármester az alpolgármesterekkel egyetértésben 

visszavonja. A díszoklevélre érdemtelenné válik az, akit bűncselekmény szándékos elkövetése miatt jogerősen 
elítéltek. 
 

7/B. § (1) Az adományozottnak az adományozáskor kitüntető oklevél, valamint pénzjutalom kerül átadásra. A 
díszoklevél szövegét az adományozott anyanyelvére is le kell fordítani. 

(2) A pénzjutalom összege természetes személy esetén a mindenkori bruttó minimálbér összegével, csapat 
esetén a mindenkori bruttó minimálbér háromszorosának megfelelő összeggel egyezik meg. 

(3) A díszoklevél tartalmazza: 
a) a kitüntetés megnevezését; 
b) az adományozott nevét; 
c) az adományozó nevét; 
d) a polgármesteri, alpolgármesteri együttes határozat számát, keltét; 
e) az aláírásokat és az adományozó pecsétjét. 
(4) A „Hatvan Város Sportjáért Díszoklevél” adományozásáról a Hatvani Polgármesteri Hivatal folyamatos 

nyilvántartás vezet. A nyilvántartásban a következő adatok szerepelnek: 
a) az adományozott neve, születési helye, születési időpontja, anyja neve, lakcíme, állampolgársága; 
b) az adományozás jogcíme; 
c) az adományozásról rendelkező határozat száma, kelte.” 

 
2. § A R. 8. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(3) A polgármesteri díszoklevél évente legfeljebb kilenc személynek adományozható.” 
 
3. § (1) A R. 3. § (4) bekezdésében, a 3/B. § (4) bekezdésében, a 3/D § (4) bekezdésében, az 5. § (4) 

bekezdésében, a 7. § (4) bekezdésében, a 9. § (4) bekezdésében, a 9/B. § (3) bekezdésében, a 9/D. § (4) 
bekezdésében, 9/F. § (4) bekezdésében, a 9/H. § (4) bekezdésében, a 9/J. § (4) bekezdésében, a 9/L. § (4) 
bekezdésében és a 9/N. § (3) bekezdésében a „Közös Önkormányzati” szövegrész helyébe a „Polgármesteri” 
szöveg lép. 

(2) A R. 1. mellékletének II. „A bizottság tagjai” alcímének 5. pontjában a „Közös Önkormányzati Hivatal (a 
továbbiakban: Önkormányzati Hivatal” szövegrész helyébe a „Hatvani Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: 
Hivatal)” szöveg lép. 

(3) A R. 1. mellékletének IV. „A bizottság működése és döntéshozatala” alcímének 8. és 10. pontjában az 
„Önkormányzati Hivatal” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg lép. 

 
4. § Ez a rendelet 2021. március 15-én lép hatályba és 2021. március 16-án hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2021. március 4. 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 
 
 
 
 



Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
11/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelete 

a településkép védelmér ől szóló 38/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 
12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdésében 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami 
Főépítész, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Kulturális örökség védelméért felelős miniszter, Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság Hivatala, valamint Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetésről szóló 23/2017. (IX.1.) önkormányzati rendelete szerinti partnerek véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 
 

1. § A településkép védelméről szóló 38/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (3) 
és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(3) E Rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 
1. melléklet Hatvan Város egyedi védelem alatt álló helyi építészeti öröksége 
2. melléklet Hatvan Város településképi szempontból meghatározó területei 
3. melléklet Hatvan Város településkép védelme szempontjából kiemelt területei 
4. melléklet Településképi véleményezési kérelem 
5. melléklet Településképi bejelentés 
6. melléklet Hatósági Bizonyítvány iránti kérelem 
7. melléklet Beépítési előírás iránti kérelem” 
(4) E Rendelet – tájékoztatás céljából – az alábbi függelékeket tartalmazza: 
1. függelék Nemzetközi, országos jelentőségű művi értékek  
2. függelék Nemzetközi, országos és helyi jelentőségű természeti értékek  
3. függelék Tájidegen, agresszív gyomosító, invazív növényfajok jegyzéke 
4. függelék Fásításra, növénytelepítésre javasolt őshonos növények jegyzéke 
5. függelék Értékvizsgálati lapok a védett építményekről” 

 
2. § A R. 17. § (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: 
(A véleményezési eljárás során vizsgálni kell:) 
„f) a telepítés (a környezetbe illeszkedés, a beépítés vagy az építészeti jellegzetesség és látvány, a helyi 

jelleg védelme) településképbe való illesztését, a helyi építészeti érték védelmének érvényre juttatását, azokra 
gyakorolt hatását.” 
 

3. § (1) A R. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Településképi bejelentési eljárással érintett, a (2) bekezdés területi hatályára figyelemmel műemléket 

érintő, az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez, vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött 
tevékenység az alábbiak kivételével: 

a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységek közül 

aa) építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve 
zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy 
tartószerkezetét is érintik, 

ab) meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, 
a homlokzat felületképzésének megváltoztatása, 

ac) új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése melynek 
magassága a 6,0 m-t nem haladja meg, 

ad) kizárólag az épület homlokzatához rögzített előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, elhelyezése, 
ae) kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység 

után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet, 
af) szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága 

nem haladja meg a 6,0 m-t, 
ag) megfelelőség-igazolással – vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében 

teljesítménynyilatkozattal – rendelkező építményszerkezetű és legfeljebb 180 napig fennálló vendéglátó, 
kereskedelmi építmény építése, 

ah) kerítés, kerti építmény, növényt felfuttató rács építése, bővítése, 
ai) napenergia-kollektor, napelem, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru- és 

pénzautomata, kerékpártartó, építményen vagy építményben való elhelyezése, 



aj) emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után 
sem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot, 

b) építmények rendeltetésének módosítása vagy rendeltetési egysége számának megváltoztatása, 
c) önálló reklámtartó építmény, vagy tábla építése, cégfelirat és/vagy logó elhelyezése.” 
(2) A R. 18. §-a a következő (3)-(6) bekezdésekkel egészül ki: 
„(3) Településképi bejelentési eljárás körében a polgármester kérelemre, amennyiben a 

rendeltetésmódosítás az örökségvédelmi vagy a rendeltetésmódosítási hatóság engedélyéhez nem kötött, és az 
építmény, az építményen belüli rendeltetési egység az országos építésügyi követelményeknek, valamint a helyi 
építési szabályzatnak megfelel, – az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából – a helyszíni szemlét 
követően hatósági bizonyítványt állít ki az építmény, az építményen belüli rendeltetési egység rendeltetésének és 
a rendeltetési egységek számának és a rendeltetési egységek számának megváltoztatásáról.  

(4) A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet a 6. melléklet szerinti formanyomtatványon kell 
benyújtani elektronikusan a polgármester nevében eljáró városi főépítésznek. 

(5) A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy  
a) az érintett épület a földhivatal térképi nyilvántartásban a természetbeni állapotnak megfelelően legyen 

feltüntetve, 
b) az új funkciójú épület feleljen meg az országos építésügyi követelményeknek, valamint a hatályos Helyi 

Építési Szabályzatnak (HÉSZ.), ezzel együtt a Településrendezési Terv Szabályozási Tervében jelölt építési 
övezetre vonatkozó előírásoknak, 

c) az új funkcióval járó jogszabály szerinti parkoló többlet megléte. 
(6) Az elektronikusan benyújtott – formanyomtatvány szerinti – kérelemhez mellékelni kell az érintett épületről 

készített (külső és belső) fotókat, átnézeti alaprajz a meglévő épületről, jelölve rajta a sorszámmal ellátott 
helyiségek új funkció szerinti megnevezését, hasznos alapterületének nagyságát, belmagasságát, 
padlóburkolatát, nyílászárók helyét, számozott helyiségek összterület nagyságát.” 
 

4. § A R. 24. § (b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(A településképi bírság kiszabásának részletes szabályai:) 
„b) A településképi bírság: 
ba) felső határa 1.000.000,- forint, 
bb) alsó határa 100.000,- forint,” 

 
5. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A R. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3) A R. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
(4) A R. a 4. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki. 
(5) A R. az 5. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki. 
(6) A R. a 6. melléklet szerinti 5. függelékkel egészül ki. 

 
6. § Ez a rendelet 2021. március 8-án lép hatályba és 2021. március 9-én hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2021. március 4. 
 
 dr. Kovács Éva  Horváth Richárd 
 jegyző  polgármester 

 
(A 11/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
12/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelete 

a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/ 2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáró l 
 
Hatvan város polgármestere az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a fiatalok életkezdési támogatásról szóló 
2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:  
 

1. § (1) A fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A helyi életkezdési támogatás iránti kérelmet személyesen a Hatvani Polgármesteri Hivatal Általános 
Igazgatási Osztályán lehet benyújtani személyesen vagy postai úton az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon 
annak mellékleteivel együtt.” 

(2) A R. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi életkezdési támogatás iránti kérelmekről a 

beérkezésüktől számított 60 munkanapon belül határozattal dönt.” 
 



2. §  A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
3. § Ez a rendelet 2021. március 8-án lép hatályba, és 2021. március 9-én hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2021. március 4. 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
1. melléklet a 12/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelethez 

„1. melléklet az 5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelethez 
 

K É R E L E M 
a fiatalok helyi életkezdési támogatására 

 
       
A SZÜLŐ ADATAI 
 
Szülő neve: 

 

 
Születési neve: 

 

 
Szül. ideje, helye: 

 

 
Anyja neve: 

 

 
Lakóhelye: 

 

 
Személyazonosító igazolvány száma: 

 

Telefonos elérhet ősége: 

 

E-mail címe: 

 

 
   
A GYERMEK ADATAI 
 
Gyermek neve: 

 

 
Szül. ideje, helye: 

 

 
Anyja neve: 

 

 
Lakóhelye: 

 

 
Start - számla száma: 

 

 
A számlát vezet ő pénzintézet neve, 
címe: 

 

 
Kérem Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületét, hogy gyermekem részére az egyszeri 40.000 Ft – azaz 
Negyvenezer forint – összegű helyi életkezdési támogatást biztosítani szíveskedjék. 
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14. §-ában 
meghatározott jogaimról az előzetes tájékoztatást megkaptam, ennek ismeretében hozzájárulok ahhoz, hogy: 
- az általam benyújtott kérelmet Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt ülés keretében tárgyalja 
meg, 
- az előterjesztésben gyermekem neve szerepeljen. 
 
A kérelem mellékletét képezi az alábbi dokumentumok másolati példányai:  

A gyermek  
• születési anyakönyvi kivonata,  
• lakcímkártyája, 



• a részére megkötött Start-számla bankszámlaszerződése. 
A törvényes képviselő 

• személyazonosító igazolványa, 
• lakcímkártyája. 

 
Hatvan, ________év____________hó ______nap 
 
 
 

__________________________ 
 kérelmező aláírása” 
 



HATVAN VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK HATÁROZATAI  
 

Határozat száma:  98/2021. (III. 2.) sz. polgármeste ri határozat  
 

Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva úgy 
döntök, hogy a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola tornatermének felújítása céljából a Tízpróba Magyarország 
Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Baross utca 146.) „Sportból a legtöbbet 2021! Tornaterem felújítás” című pályázati 
felhívására az iskola által benyújtandó pályázathoz szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot megadom. 
 
Határidő: azonnal (a nyilatkozat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  99/2021. (III. 2.) sz. polgármeste ri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva úgy 
döntök, hogy a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola által az iskola tornatermének felújítása céljából a Tízpróba 
Magyarország Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Baross utca 146.) „Sportból a legtöbbet 2021! Tornaterem felújítás” 
című pályázati felhívására benyújtott pályázat pozitív elbírálása esetén bruttó 2.000.000,- Ft összegű önerőt 
biztosítok a pályázat megvalósításához, amennyiben az intézmény részére a megvalósításhoz szükséges 
valamennyi pénzügyi forrás maradéktalanul rendelkezésre áll. 
A támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a vagyongazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2021. március 2. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  103/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
Hatvan Város Önkormányzata nevében a Hatvani Szolgáltató Kft.-vel (cg.szám: 10-09-037769, székhely: 3000 
Hatvan, Szepes B. u. 2.)  támogatási szerződést kötök a szerződés  aláírásának napjától 2021. december 31. 
napjáig tartó határozott időtartamra, a határozat mellékletében foglalt tartalommal, melynek keretében a 2021. 
évre vonatkozóan 20.000.000,- Ft, illetve a 2021. évi költségvetésre vonatkozó mindenkori hatályos 
önkormányzati rendeletben meghatározott keretösszeg erejéig fejlesztési támogatást nyújtok a társaság részére. 
 
Határidő: 2021. március 5. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
TÁMOGATÁSI SZERZ ŐDÉS 

Közfeladatok ellátásával kapcsolatos fejlesztési költségek finanszírozására  
 
amely létrejött egyrészről: 
 
Támogató: Hatvan Város Önkormányzata 
Székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Adószáma: 15729394-2-10 
PIR törzsszáma: 729392 
Bankszámlaszáma: 10403538-49575051-56561001 (K&H Bank Zrt.) 
Képviseli: Horváth Richárd polgármester 

 
mint támogató tulajdonos (a továbbiakban: Támogató) és 
 
Kedvezményezett: Hatvani Szolgáltató Kft. 
Székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2. 
Adószáma: 27132377-2-10 
cégjegyzékszáma: 10-09-037769 

Bankszámlaszáma 10403538-50526857-57541004 
Képviseli: Török Éva ügyvezető 

 
mint Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett, együttesen a továbbiakban: Felek) szerződést kötnek 
alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 



Előzmények, alapvető rendelkezések 

1.1.  Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságként alapította a Hatvani 
Szolgáltató Kft.-t, melynek feladata az önkormányzat által meghatározott kötelező és önként vállalt 
közfeladatok ellátása a felek között megkötött közszolgáltatási keret, illetőleg ágazati közszolgáltatási 
szerződések rendelkezései szerint. 

A szerződés tárgya 

2.1.  Felek megállapodnak abban, hogy Támogató az önkormányzat részére végzett közfeladatok ellátása céljából 
fejlesztési célú támogatást nyújt Kedvezményezettnek.  

2.2.  Felek rögzítik, hogy Támogató által nyújtott támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzat 2021. 
évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 4. számú mellékletében, támogatás címszó 
alatt meghatározott – felülről korlátos – keretösszeg. 

A támogatás célja 

3.1.  Támogatás célja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben 
meghatározott, kötelezően ellátandó, és a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendeletben önként vállalt helyi önkormányzati 
közfeladatok magas szintű biztosítása.  

A szerződés időtartama 

4.1.  Felek jelen támogatási szerződést annak aláírásának napjától 2021. december 31. napjáig tartó határozott 
időtartamra kötik azzal, hogy rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.  

A szerződés megszűnése 

5.1.  Jelen szerződés megszűnik: 

- Jelen megállapodás 4.1 pontjában meghatározott határozott időtartam elteltével 

- Felek, illetve Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaság között létrejött 
közszolgáltatási szerződések megszűnésével; 

- Jelen szerződésben vagy jogszabályban előírt kötelezettség súlyos vagy ismételt megszegése esetében 
bármelyik fél általi rendkívüli felmondással; 

- Közös megegyezéssel; 

- Kedvezményezett jogutód nélküli megszűnésével. 

           Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés megszűnését követően, a megszűnést  
           követő 60 napon belül egymással tételesen elszámolnak. 

A támogatás összege és folyósítása 

6.1.  A fejlesztési támogatás keretösszege 2021. évre vonatkozóan 20.000.000,- Ft, illetve a 2021. évi költségvetésre 
vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott összeg. 

6.2.  Támogató kötelezettséget vállal, hogy Kedvezményezett az eseti fejlesztés-beruházásra igényelt összegről 
szóló, támogatási keretösszegből történő lehíváshoz benyújtott kérelme alapján, a támogatási összeget 
Kedvezményezett bankszámlájára a kérelem benyújtását követő 8 napon belül átutalja.  

6.3.  Kedvezményezett a támogatás összegét adott tárgyév végéig használhatja fel jelen szerződésben meghatározott 
célokra. Az esetleges pénzmaradvány összegét Kedvezményezett köteles a támogatást biztosító Hatvan Város 
Önkormányzata részére visszafizetni.  

 

Támogató jogai és kötelezettségei 

7.1.   A támogatás feltételeként vállalt kötelezettségek teljesítését Támogató jogosult ellenőrzi. 



7.2.  Támogató a támogatási összeg folyósítását felfüggesztheti, amennyiben ellenőrzése során, vagy egyéb módon 
tudomására jut, hogy Kedvezményezett a jogszabályi, vagy e szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz 
eleget. 

7.3.  Támogató fenntartja magának a jogot, hogy a Támogatási Szerződés megkötésétől elálljon, illetőleg attól 
annak megkötésére visszamenőleges hatállyal azonnal elálljon, ha Kedvezményezett a működési támogatást 
rendeltetésétől eltérően használja fel, illetve valótlan adatszolgáltatása miatt az elszámolás szabályszerűsége 
nem biztosított. 

Kedvezményezett jogai és kötelezettségei 

8.1.  Kedvezményezett vállalja, hogy részére folyósított támogatás összegét céljának megfelelően, fejlesztési célú 
költségek fedezetére fordítja.  

8.2.  Kedvezményezett kötelezettséget vállal, hogy a támogatást nyilvántartásaiban elkülönítve kezeli. A számviteli 
és adójogszabályoknak megfelelő analitikus és összesítő nyilvántartásokat vezet, oly módon, hogy a támogatás 
felhasználása (időben és számszakilag), továbbá a felhasználás jogszerűsége ellenőrizhető, nyomon követhető 
legyen.  

8.3.  Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználása esetén azt az 
önkormányzat részére - az önkormányzat erre vonatkozó határozata alapján - az ott meghatározott feltételek 
szerint és határidőig vissza kell fizetni. 

Elszámolás és ellenőrzés 

9.1.  Kedvezményezett vállalja, hogy a fejlesztési célú támogatás felhasználásáról tárgyévet követő év május 31. 
napjáig Támogató felé elszámol. 

 
9.2.  Amennyiben Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról fenti határidőig nem számol el, újabb 

önkormányzati támogatásban csak az elszámolást követően részesülhet. 

9.3.  Amennyiben megállapítást nyer, hogy Kedvezményezett az önkormányzati támogatást nem célirányosan 
használta fel, a támogatás teljes összegét köteles az önkormányzat számlájára visszautalni, az önkormányzat 
erre vonatkozó határozata alapján, az ott meghatározott feltételek szerint és határidőig. 

Záró rendelkezések 

10.1.  Felek a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségeik maradéktalan teljesítése érdekében szoros 
együttműködésre kötelesek. 

10.2.  Felek kijelentik, hogy ismerik az adótitokra és az üzleti titokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket – különös 
tekintettel az Art., a Ptk., és a Btk. rendelkezéseire – azokat magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.   

10.3.  Jelen szerződés mindennemű módosítása csak írásos formában és a szerződő felek egyetértésével történhet. 

10.4.  Felek jelen szerződés teljesítéséből eredő esetleges vitás kérdéseket a Ptk. előírásai alapján békés egyeztetés 
útján kísérlik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat az önkormányzat székhelye 
szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének. 

10.5.  Kedvezményezett az Egri Törvényszék Cégbíróságán Cg. 10-09-037769 cégjegyzékszámon nyilvántartott 
gazdasági társaság. A társaság ügyvezetője nyilatkozik, hogy a cég jelen okirat aláírása napján nem áll csőd-, 
végelszámolási-, felszámolási eljárás hatálya alatt, továbbá nyilatkozza, hogy cégjegyzési joga önálló. 

10.6.  Felek között vitás kérdés nincsen, jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében vonatkozó helyi 
önkormányzati rendeletek, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

10.7.  Jelen 4 oldalból álló szerződést Felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, 4 magyar nyelvű példányban jóváhagyólag írták alá. 

Hatvan, 2021. március 4. 
 
   

Hatvan Város Önkormányzata 
(képviseli: Horváth Richárd polgármester) 

mint Támogató 

 Hatvani Szolgáltató Kft. 
(képviseli: Török Éva ügyvezető) 

mint Kedvezményezett 
 



 
Határozat száma:  104/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Futball Club Hatvan Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, Népkert utca 2.) részére a hatvani 5331/21 hrsz.-ú 
ingatlanon létesítendő jégcsarnok beruházás keretében a csapadékvíz elvezetés 3. számú részszámla fedezetére 
– Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 478/2017. (IX. 18.) számú határozatával biztosított 
480.067.334,- Ft támogatás terhére – bruttó 81.780.191,- Ft pénzeszközt adok át a 344/2020. (IX. 30.) képviselő-
testületi határozattal jóváhagyott, az önkormányzat, a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (jogutódja: HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit 
Közhasznú Kft.), és a Futball Club Hatvan Egyesülettel a Jégcsarnok projekt megvalósítása tárgyában megkötött 
megállapodás alapján. 
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. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  105/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
 Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
hatvani 0369/19 hrsz.-ú és a 0368/5 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan a településrendezési eszközök 
módosításának eljárását megindítom azzal, hogy az eljárás a 27/2020. (IV. 30.) számú határozatom szerinti 
eljárással együtt kerüljön lefolytatásra.  

 
Határidő: azonnal  

 Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma:  106/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  
 

Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
SPIRIT-Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 3060 Pásztó, Szent Imre tér 1.) Hatvan Város 
Önkormányzata nevében településrendezési szerződést kötök Hatvan város településrendezési eszközeinek 
módosítására a hatvani 0369/19 hrsz.-ú ingatlan övezeti besorolásának változtatása érdekében bruttó 254.000,- 
Ft összegben. A megkötésre kerülő szerződésben a SPIRIT-Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaságnak 
(székhely: 3060 Pásztó, Szent Imre tér 1. képviseli: Csépe Tamás) vállalnia kell, hogy a tulajdonában álló hatvani 
0369/19 hrsz.-ú, a hatvani 0369/20 hrsz.-ú és a hatvani 0369/23 hrsz.-ú ingatlanok telekegyesítését követően a 
közhiteles ingatlan-nyilvántartási átvezetésről legkésőbb 2021. május 31-ig gondoskodik. 
 
Határidő: 2021. március 31. (szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  107/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
1. Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben 
eljárva a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján 
Birinyi Janka Zoé, Korsós Benedek, Németh Zsóka, Kovács Zente, Pintér Lia, Szabó Koppány, Chugyik Flóra, 
Kádár Tímea, Kis Dorián, Hamernyik Abigél, Petrik Léna, Varga Lola Róza és Vincze-Semsey Benedek 
gyermekeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesítem, melyet 18. életévének 
betöltése napjától vehet igénybe. 

 2. A fenti kérelmezők számára összesen 520.000,- Ft – azaz Ötszázhúszezer Forint – támogatást biztosítok. A 
támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a szociális 
feladatokban szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 
Határidő: 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  108/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva az 



Ady Endre Könyvtár (székhelye: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 
elfogadom. 
 
Határidő: 2021. március 5. (értesítésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  109/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva az 
Ady Endre Könyvtár (székhelye: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) 2021. évi munkatervét jóváhagyom. 
 
Határidő: 2021. december 31. (a munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésére) 
Felelős: az Ady Endre Könyvtár igazgatója 

 
Határozat száma:  110/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva az 
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) 2020. évi tevékenységéről 
szóló beszámolóját elfogadom. 
 
Határidő: 2021. március 5. (értesítésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  111/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva az 
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) 2021. évi munkatervét 
jóváhagyom. 
 
Határidő: 2021. december 31. (a munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésére) 
Felelős: az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatója 

 
Határozat száma:  112/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva az 
önkormányzati fenntartású Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) 
intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztására vonatkozó nyilvános pályázati felhívást teszek közzé a 
határozat mellékletét képező tartalommal. 
Felkérem a jegyzőt az intézményvezetői pályázati eljárás előkészítésével összefüggő feladatok ellátására. 
 
Határidő: 2021. június 10. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Hatvan Város Önkormányzata 

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

számú EMMI rendelet alapján 
pályázatot hirdet  

 
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
intézményvezetői munkakörének betöltésére. 

 
A munkaviszony időtartama:  
Határozott idejű munkajogviszony (3 hónap próbaidő kikötésével).  
 
Foglakoztatás jellege: Teljes munkaidő, kötetlen munkarend. 
 
A vezetői megbízás időtartama:  
A vezetői megbízás 5 év határozott időre szól, 2021. június 15. napjától - 2026. június 14. napjáig. 
 



A munkavégzés helye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12. 
 
A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  
Az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. Felelős az intézmény 
szakszerű és törvényes működéséért, takarékos és hatékony gazdálkodásáért, a megbízatása alatt gyakorolja a 
munkáltatói jogokat az intézményi dolgozók felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, 
amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés nem utal más hatáskörébe. Felelős az intézmény alapító okiratában 
meghatározott önkormányzati közszolgáltatások biztosításának kellő minőségi szintű ellátásáért. Felel az intézmény 
gazdálkodásának rendjéért, az éves költségvetésének megbízatása alatti időarányos betartásáért, a költségvetési 
bevételek megszerzésének teljesítéséért. Képviseli az intézményt, mint önkormányzati közszolgáltatást nyújtó 
intézményt. Az intézmény feladatellátására vonatkozóan munkatervet készít. Gondoskodik a törvényesség és 
munkafegyelem megtartásáról, eljár a hatáskörébe utalt minden egyéb ügyben. 
 
Illetmény és juttatások: 
A javadalmazás bruttó 440.000.-Ft/hó, annak megállapítására a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
rendelkezései az irányadók.  
 
Pályázati feltételek: 
A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői 
pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szól 39/2020. (X. 30.) 
EMMI rendelet (továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel az 1. számú melléklet alapján: 

- szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség (R. 1. számú melléklet 4. vagy 8. pont, vagyis települési 
könyvtár 5500 fő lélekszámot elérő települése esetében vagy közérdekű muzeális gyűjtemény 
intézménytípusok vezetőivel szemben támasztott speciális szakmai követelmény); 

- az R. 1. számú melléklet 4. pontja szerinti végzettség esetén KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-
ismeret; 

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

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

- magyar állampolgárság,  
- büntetlen előélet. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

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

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

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

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

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

 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:  
A beosztás legkorábban 2021. június 15-től tölthető be. 
 
A munkaviszony befejező időpontját követően a kulturális munkakörben határozatlan időre történő 
továbbfoglalkoztatásra lehetőség van. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Hatvani Polgármesteri Hivatal humánpolitikai tanácsadója 
nyújt a 06-37-542-307-es telefonszámon. 
 



A pályázat érvényessége: 
A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai követelménynek egyaránt megfelel. 
Hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból. 
 
A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak Hatvan Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni „intézményvezető-múzeum”. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szakmai bizottság véleménye alapján dönt a pályázatról. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 10. 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 

− Hatvan város honlapja – www.hatvan.hu 
− Az intézmény honlapja - www.hatvanymuzeum.hu 

 
Határozat száma:  113/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Grassalkovich Művelődési Ház (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 2020. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját elfogadom. 
 
Határidő: 2021. március 5. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  114/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
jóváhagyom a Grassalkovich Művelődési Ház (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 2021. évi munkatervét, 
mely tartalmazza az intézmény éves szolgáltatási tervét is. 
 
Határidő: 2021. december 31. (a munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésére) 
Felelős: a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatója 

 
Határozat száma:  115/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár u. 6-8.) 2020. évi közművelődési 
feladatellátásáról szóló beszámolóját elfogadom. 
 
Határidő: 2021. március 5. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  116/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár u. 49-51.) intézményvezetői (magasabb 
vezetői) beosztására vonatkozó nyilvános pályázati felhívást teszek közzé a határozat mellékletét képező 
tartalommal. 
Felkérem a jegyzőt az intézményvezetői pályázati eljárás előkészítésével összefüggő feladatok ellátására. 
 
Határidő: 2021. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Hatvan város Önkormányzata 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet a 

 
Hatvani Csicsergő Óvoda 

intézményvezető (magasabb vezető) 



beosztás ellátására. 
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony - 4 hónap próbaidő kikötésével.  
(Kivéve a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak.) 
 
Foglakoztatás jellege: Teljes munkaidő 
 
A vezetői megbízás időtartama:  
A vezetői megbízás határozott időre, 2021.07.01. napjától – 2026. június 30. napjáig szól. 
 
A munkavégzés helye: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár u. 49-51. 
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  
A Hatvani Csicsergő Óvoda egyszemélyi felelős vezetője az intézményvezető. Felelős az intézmény szakszerű és 
törvényes működéséért, takarékos és hatékony gazdálkodásáért, a megbízatása alatt gyakorolja a munkáltatói jogokat az 
intézményi dolgozók felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály 
vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Felel az intézmény gazdálkodásának 
rendjéért, az éves költségvetésének időarányos betartásáért, a költségvetési bevételek megszerzésének teljesítéséért. Az 
intézmény feladatellátására vonatkozóan munkatervet készít. Gondoskodik a törvényesség és munkafegyelem 
megtartásáról, eljár a hatáskörbe utalt minden egyéb ügyben. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ (1) bekezdése, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21/A §-a alapján. Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői 
megbízás feltétele: 
a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, a 6. mellékletben 
meghatározott (óvodapedagógus) szakképzettség, 
b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
c) legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói 
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, valamint 
d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló 
alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre 
szóló alkalmazás. 
Továbbá: cselekvőképesség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet és ne álljon a tevékenység folytatását kizáró 
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.  

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

• fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, 
• a pályázó az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja, 
• a végzettséget igazoló okmányok másolata, pedagógus szakvizsga keretében megszerzendő intézményvezetői 

szakképzettség esetén a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a kinevezés időpontjáig azt megszerzi és 
a tanulmányok folytatását igazolja (leckekönyv másolata), amennyiben a pályázat benyújtásáig azt még nem 
szerezte meg, 

• 3 hónapnál nem régebbi keltezésű erkölcsi bizonyítvány, 
• pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez, 

továbbításához, 
• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésnél a Kjt. 41. § és a 43. §- a alapján 

összeférhetetlenség nem áll fenn, 
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása, 
• nyilatkozata, hogy az illetékes bizottsági ülések, valamint a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához 

hozzájárul-e. 
 
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2021. július 1. napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30. 



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fejes Zsuzsanna humánpolitikai referens, nyújt a 06-37-542-
307-es telefonszámon. 
 
A pályázat érvényessége: 
A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai követelménynek egyaránt megfelel. 
Hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból. 
 
A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak Hatvan Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), 
vagy személyesen Hatvan város polgármesterénél. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályáztató lehetővé teszi, hogy a vezetési programról a nevelőtestület és az alkalmazotti közösség is véleményt 
nyilváníthasson. 
 
A pályázat a véleményezési határidő lejártát követő harminc, ha az elbírálásra váró pályázatok száma a huszonötöt eléri, 
hatvan napon belül kerül elbírálásra. Tekintettel arra, hogy a megbízási jogkört a képviselő-testület gyakorolja, a 
pályázatokat a képviselő-testület részére a véleményezési határidő lejártát követő harmincadik, illetve hatvanadik napot 
követő első testületi ülésre be kell nyújtani. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30. 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 

− Hatvan város honlapja – www.hatvan.hu 
− Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapja – www.kozigallas.gov.hu 

 
Határozat száma:  117/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor K. u. 13.) intézményvezetői (magasabb vezetői) 
beosztására vonatkozó nyilvános pályázati felhívást teszek közzé a határozat mellékletét képező tartalommal. 
Felkérem a jegyzőt az intézményvezetői pályázati eljárás előkészítésével összefüggő feladatok ellátására. 
 
Határidő: 2021. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Hatvan város Önkormányzata 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet a 

 
Hatvani Napsugár Óvoda 

intézményvezető (magasabb vezető) 
beosztás ellátására. 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony - 4 hónap próbaidő kikötésével.  
(Kivéve a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak.) 
 
Foglakoztatás jellege: Teljes munkaidő 
 
A vezetői megbízás időtartama:  
A vezetői megbízás határozott időre, 2021.07.01. napjától – 2026. június 30. napjáig szól. 
 
A munkavégzés helye: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán u. 13. 
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  
A Hatvani Napsugár Óvoda egyszemélyi felelős vezetője az intézményvezető. Felelős az intézmény szakszerű és 
törvényes működéséért, takarékos és hatékony gazdálkodásáért, a megbízatása alatt gyakorolja a munkáltatói jogokat az 
intézményi dolgozók felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály 
vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Felel az intézmény gazdálkodásának 



rendjéért, az éves költségvetésének időarányos betartásáért, a költségvetési bevételek megszerzésének teljesítéséért. Az 
intézmény feladatellátására vonatkozóan munkatervet készít. Gondoskodik a törvényesség és munkafegyelem 
megtartásáról, eljár a hatáskörbe utalt minden egyéb ügyben. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ (1) bekezdése, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21/A §-a alapján. Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői 
megbízás feltétele: 
a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, a 6. mellékletben 
meghatározott (óvodapedagógus) szakképzettség, 
b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
c) legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói 
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, valamint 
d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló 
alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre 
szóló alkalmazás. 
Továbbá: cselekvőképesség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet és ne álljon a tevékenység folytatását kizáró 
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.  

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

• fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, 
• a pályázó az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja, 
• a végzettséget igazoló okmányok másolata, pedagógus szakvizsga keretében megszerzendő intézményvezetői 

szakképzettség esetén a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a kinevezés időpontjáig azt megszerzi és 
a tanulmányok folytatását igazolja (leckekönyv másolata), amennyiben a pályázat benyújtásáig azt még nem 
szerezte meg, 

• 3 hónapnál nem régebbi keltezésű erkölcsi bizonyítvány, 
• pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez, 

továbbításához, 
• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésnél a Kjt. 41. § és a 43. §- a alapján 

összeférhetetlenség nem áll fenn, 
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása, 
• nyilatkozata, hogy az illetékes bizottsági ülések, valamint a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához 

hozzájárul-e. 
 
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2021. július 1. napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fejes Zsuzsanna humánpolitikai referens, nyújt a 06-37-542-
307-es telefonszámon. 
 
A pályázat érvényessége: 
A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai követelménynek egyaránt megfelel. 
Hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból. 
 
A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak Hatvan Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), 
vagy személyesen Hatvan város polgármesterénél. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályáztató lehetővé teszi, hogy a vezetési programról a nevelőtestület és az alkalmazotti közösség is véleményt 
nyilváníthasson. 
 
A pályázat a véleményezési határidő lejártát követő harminc, ha az elbírálásra váró pályázatok száma a huszonötöt eléri, 
hatvan napon belül kerül elbírálásra. Tekintettel arra, hogy a megbízási jogkört a képviselő-testület gyakorolja, a 



pályázatokat a képviselő-testület részére a véleményezési határidő lejártát követő harmincadik, illetve hatvanadik napot 
követő első testületi ülésre be kell nyújtani. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30. 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 

− Hatvan város honlapja – www.hatvan.hu 
− Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapja – www.kozigallas.gov.hu 

 
Határozat száma:  118/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 3.) intézményvezetői (magasabb vezetői) 
beosztására vonatkozó nyilvános pályázati felhívást teszek közzé a határozat mellékletét képező tartalommal. 
Felkérem a jegyzőt az intézményvezetői pályázati eljárás előkészítésével összefüggő feladatok ellátására. 
 
Határidő: 2021. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Hatvan város Önkormányzata 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet a 

 
Hatvani Százszorszép Óvoda 

intézményvezető (magasabb vezető) 
beosztás ellátására. 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony - 4 hónap próbaidő kikötésével.  
(Kivéve a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak.) 
 
Foglakoztatás jellege: Teljes munkaidő 
 
A vezetői megbízás időtartama:  
A vezetői megbízás határozott időre, 2021.07.01. napjától – 2026. június 30. napjáig szól. 
 
A munkavégzés helye: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 3. 
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  
A Hatvani Százszorszép Óvoda egyszemélyi felelős vezetője az intézményvezető. Felelős az intézmény szakszerű és 
törvényes működéséért, takarékos és hatékony gazdálkodásáért, a megbízatása alatt gyakorolja a munkáltatói jogokat az 
intézményi dolgozók felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály 
vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Felel az intézmény gazdálkodásának 
rendjéért, az éves költségvetésének időarányos betartásáért, a költségvetési bevételek megszerzésének teljesítéséért. Az 
intézmény feladatellátására vonatkozóan munkatervet készít. Gondoskodik a törvényesség és munkafegyelem 
megtartásáról, eljár a hatáskörbe utalt minden egyéb ügyben. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ (1) bekezdése, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21/A §-a alapján. Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői 
megbízás feltétele: 
a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, a 6. mellékletben 
meghatározott (óvodapedagógus) szakképzettség, 
b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
c) legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói 
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, valamint 



d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló 
alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre 
szóló alkalmazás. 
Továbbá: cselekvőképesség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet és ne álljon a tevékenység folytatását kizáró 
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.  

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

• fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, 
• a pályázó az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja, 
• a végzettséget igazoló okmányok másolata, pedagógus szakvizsga keretében megszerzendő intézményvezetői 

szakképzettség esetén a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a kinevezés időpontjáig azt megszerzi és 
a tanulmányok folytatását igazolja (leckekönyv másolata), amennyiben a pályázat benyújtásáig azt még nem 
szerezte meg, 

• 3 hónapnál nem régebbi keltezésű erkölcsi bizonyítvány, 
• pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez, 

továbbításához, 
• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésnél a Kjt. 41. § és a 43. §- a alapján 

összeférhetetlenség nem áll fenn, 
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása, 
• nyilatkozata, hogy az illetékes bizottsági ülések, valamint a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához 

hozzájárul-e. 
 
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2021. július 1. napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fejes Zsuzsanna humánpolitikai referens, nyújt a 06-37-542-
307-es telefonszámon. 
 
A pályázat érvényessége: 
A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai követelménynek egyaránt megfelel. 
Hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból. 
 
A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak Hatvan Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), 
vagy személyesen Hatvan város polgármesterénél. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályáztató lehetővé teszi, hogy a vezetési programról a nevelőtestület és az alkalmazotti közösség is véleményt 
nyilváníthasson. 
 
A pályázat a véleményezési határidő lejártát követő harminc, ha az elbírálásra váró pályázatok száma a huszonötöt eléri, 
hatvan napon belül kerül elbírálásra. Tekintettel arra, hogy a megbízási jogkört a képviselő-testület gyakorolja, a 
pályázatokat a képviselő-testület részére a véleményezési határidő lejártát követő harmincadik, illetve hatvanadik napot 
követő első testületi ülésre be kell nyújtani. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30. 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 

− Hatvan város honlapja – www.hatvan.hu 
− Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapja – www.kozigallas.gov.hu 

 
Határozat száma:  119/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai u. 9.) intézményvezetői (magasabb vezetői) 
beosztására vonatkozó nyilvános pályázati felhívást teszek közzé a határozat mellékletét képező tartalommal. 
Felkérem a jegyzőt az intézményvezetői pályázati eljárás előkészítésével összefüggő feladatok ellátására. 
 
Határidő: 2021. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 



 
Hatvan város Önkormányzata 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet a 

 
Hatvani Varázskapu Óvoda 

intézményvezető (magasabb vezető) 
beosztás ellátására. 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony - 4 hónap próbaidő kikötésével.  
(Kivéve a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak.) 
 
Foglakoztatás jellege: Teljes munkaidő 
 
A vezetői megbízás időtartama:  
A vezetői megbízás határozott időre, 2021.07.01. napjától – 2026. június 30. napjáig szól. 
 
A munkavégzés helye: 3000 Hatvan, Jókai u. 9. 
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  
A Hatvani Varázskapu Óvoda egyszemélyi felelős vezetője az intézményvezető. Felelős az intézmény szakszerű és 
törvényes működéséért, takarékos és hatékony gazdálkodásáért, a megbízatása alatt gyakorolja a munkáltatói jogokat az 
intézményi dolgozók felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály 
vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Felel az intézmény gazdálkodásának 
rendjéért, az éves költségvetésének időarányos betartásáért, a költségvetési bevételek megszerzésének teljesítéséért. Az 
intézmény feladatellátására vonatkozóan munkatervet készít. Gondoskodik a törvényesség és munkafegyelem 
megtartásáról, eljár a hatáskörbe utalt minden egyéb ügyben. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ (1) bekezdése, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21/A §-a alapján. Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői 
megbízás feltétele: 
a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, a 6. mellékletben 
meghatározott (óvodapedagógus) szakképzettség, 
b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
c) legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói 
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, valamint 
d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló 
alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre 
szóló alkalmazás. 
Továbbá: cselekvőképesség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet és ne álljon a tevékenység folytatását kizáró 
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.  

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

• fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, 
• a pályázó az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja, 
• a végzettséget igazoló okmányok másolata, pedagógus szakvizsga keretében megszerzendő intézményvezetői 

szakképzettség esetén a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a kinevezés időpontjáig azt megszerzi és 
a tanulmányok folytatását igazolja (leckekönyv másolata), amennyiben a pályázat benyújtásáig azt még nem 
szerezte meg, 

• 3 hónapnál nem régebbi keltezésű erkölcsi bizonyítvány, 
• pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez, 

továbbításához, 
• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésnél a Kjt. 41. § és a 43. §- a alapján 

összeférhetetlenség nem áll fenn, 



• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása, 
• nyilatkozata, hogy az illetékes bizottsági ülések, valamint a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához 

hozzájárul-e. 
 
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2021. július 1. napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fejes Zsuzsanna humánpolitikai referens, nyújt a 06-37-542-
307-es telefonszámon. 
 
A pályázat érvényessége: 
A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai követelménynek egyaránt megfelel. 
Hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból. 
 
A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak Hatvan Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), 
vagy személyesen Hatvan város polgármesterénél. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályáztató lehetővé teszi, hogy a vezetési programról a nevelőtestület és az alkalmazotti közösség is véleményt 
nyilváníthasson. 
 
A pályázat a véleményezési határidő lejártát követő harminc, ha az elbírálásra váró pályázatok száma a huszonötöt eléri, 
hatvan napon belül kerül elbírálásra. Tekintettel arra, hogy a megbízási jogkört a képviselő-testület gyakorolja, a 
pályázatokat a képviselő-testület részére a véleményezési határidő lejártát követő harmincadik, illetve hatvanadik napot 
követő első testületi ülésre be kell nyújtani. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30. 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 

− Hatvan város honlapja – www.hatvan.hu 
− Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapja – www.kozigallas.gov.hu 

 
Határozat száma:  120/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) intézményvezetői (magasabb vezetői) 
beosztására vonatkozó nyilvános pályázati felhívást teszek közzé a határozat mellékletét képező tartalommal. 
Felkérem a jegyzőt az intézményvezetői pályázati eljárás előkészítésével összefüggő feladatok ellátására. 
 
Határidő: 2021. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Hatvan város Önkormányzata 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet a 

 
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda 

intézményvezető (magasabb vezető) 
beosztás ellátására. 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony - 4 hónap próbaidő kikötésével.  
(Kivéve a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak.) 
 
Foglakoztatás jellege: Teljes munkaidő 
 
A vezetői megbízás időtartama:  
A vezetői megbízás határozott időre, 2021.07.01. napjától – 2026. június 30. napjáig szól. 
 



A munkavégzés helye: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1. 
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  
A Hatvani Vörösmarty téri Óvoda egyszemélyi felelős vezetője az intézményvezető. Felelős az intézmény szakszerű és 
törvényes működéséért, takarékos és hatékony gazdálkodásáért, a megbízatása alatt gyakorolja a munkáltatói jogokat az 
intézményi dolgozók felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály 
vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Felel az intézmény gazdálkodásának 
rendjéért, az éves költségvetésének időarányos betartásáért, a költségvetési bevételek megszerzésének teljesítéséért. Az 
intézmény feladatellátására vonatkozóan munkatervet készít. Gondoskodik a törvényesség és munkafegyelem 
megtartásáról, eljár a hatáskörbe utalt minden egyéb ügyben. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ (1) bekezdése, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21/A §-a alapján. Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői 
megbízás feltétele: 
a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, a 6. mellékletben 
meghatározott (óvodapedagógus) szakképzettség, 
b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
c) legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói 
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, valamint 
d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló 
alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre 
szóló alkalmazás. 
Továbbá: cselekvőképesség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet és ne álljon a tevékenység folytatását kizáró 
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.  

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

• fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, 
• a pályázó az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja, 
• a végzettséget igazoló okmányok másolata, pedagógus szakvizsga keretében megszerzendő intézményvezetői 

szakképzettség esetén a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a kinevezés időpontjáig azt megszerzi és 
a tanulmányok folytatását igazolja (leckekönyv másolata), amennyiben a pályázat benyújtásáig azt még nem 
szerezte meg, 

• 3 hónapnál nem régebbi keltezésű erkölcsi bizonyítvány, 
• pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez, 

továbbításához, 
• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésnél a Kjt. 41. § és a 43. §- a alapján 

összeférhetetlenség nem áll fenn, 
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása, 
• nyilatkozata, hogy az illetékes bizottsági ülések, valamint a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához 

hozzájárul-e. 
 
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2021. július 1. napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fejes Zsuzsanna humánpolitikai referens, nyújt a 06-37-542-
307-es telefonszámon. 
 
A pályázat érvényessége: 
A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai követelménynek egyaránt megfelel. 
Hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból. 
 
A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak Hatvan Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), 
vagy személyesen Hatvan város polgármesterénél. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető. 
 



A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályáztató lehetővé teszi, hogy a vezetési programról a nevelőtestület és az alkalmazotti közösség is véleményt 
nyilváníthasson. 
 
A pályázat a véleményezési határidő lejártát követő harminc, ha az elbírálásra váró pályázatok száma a huszonötöt eléri, 
hatvan napon belül kerül elbírálásra. Tekintettel arra, hogy a megbízási jogkört a képviselő-testület gyakorolja, a 
pályázatokat a képviselő-testület részére a véleményezési határidő lejártát követő harmincadik, illetve hatvanadik napot 
követő első testületi ülésre be kell nyújtani. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30. 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 

− Hatvan város honlapja – www.hatvan.hu 
− Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapja – www.kozigallas.gov.hu 

 
Határozat száma:  121/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva az 
önkormányzat által fenntartott óvodák közalkalmazottai részére visszamenőleg, 2021. január 1. napjától  

• a Gyakornok kategóriában bruttó 22.000,- Ft,/fő/hó, 
• a Pedagógus I./2. kategóriában bruttó 15.000,- Ft/fő/hó, 
• a Pedagógus I./3. kategóriában bruttó 8.000,- Ft/fő/hó 

munkáltatói döntésen alapuló bérkiegészítést biztosítok addig, amíg a törvényi szabályozások nem biztosítják az 
általuk végzett munka értékét és az azzal járó felelősség mértékét tükröző bér nagyságát, de legfeljebb 2021. 
december 31. napjáig. 
 A bérkompenzáció éves összege az önkormányzat 2021. évi költségvetésében az intézmények „Személyi jellegű 
kifizetések” költséghelyén rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2021. március 31. 
Felelős: intézményvezetők 

 
Határozat száma:  122/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a 
2021/2022. nevelési év óvodai beiratkozási időpontját 2021. április 21-22. napján, 7 órától 17 óráig határozom 
meg. 
Az óvodai beíratás helyszínei: 

• Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.), 
• Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.), 
• Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.), 
• Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.), 
• Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.), 
• Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.), 
• Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai utca 9.). 

 
A 2021/2022. nevelési évi beíratás során lényeges szempont, hogy az óvodai csoportok a törvényi létszámnak 
megfelelően kerüljenek megszervezésre, azaz maximum 25 fővel. A maximum létszámot meghaladó eltérés 
fenntartói engedéllyel lehetséges. Más településről gyermek felvételére – kivéve az Nkt. 49.§ (2) bekezdés – az új 
nevelési év előkészítését meghatározó fenntartói döntés után, az abban foglaltaktól függően van lehetőség. 
 
Határidő: 2021. március 20. (a beíratás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város jegyzője a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  123/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, az 
önkormányzati fenntartású óvodák beíratási körzeteit a határozat mellékletét képező utcanévjegyzék alapján 
hagyom jóvá. 
 
Határidő: 2021. március 20. (a körzethatárok közzétételére) 
Felelős: Hatvan város jegyzője a Jegyzői Iroda útján 
 



(A 123/2021. (III. 4.) sz. polgármesteri határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 

Határozat száma:  124/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  
 

Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) szervezeti és működési 
szabályzatát jóváhagyom. 
 
Határidő: 2021. március 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  125/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva az 
önkormányzat 2020. évi közfoglalkoztatási feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadom.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  126/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva úgy 
döntök, hogy az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati felhívásra a 
belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcél vonatkozásában Hatvan Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a 
Balassi Bálint úti járda felújítására. A pályázat becsült összköltsége bruttó 41.804.431,- Ft. Az igényelt támogatási 
összeg 20.902.215,- Ft. A pályázat benyújtásához 20.902.216,- Ft pályázati önerő szükséges. 
A pályázati önrész Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a közterületek felújítása költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2021. március 12. (pályázat benyújtásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  127/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
30/2021. (I. 27.) számú polgármesteri határozat alapján indult, „Bajcsy-Zsilinszky út 4/A. sz. alatti felnőtt háziorvosi 
rendelők felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás során a Techno-Build Hungary Építőipari és Kereskedelmi 
Kft. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 125.) ajánlattevőnek a benyújtott ajánlatát a 2015. évi CXLIII. törvény 73. 
§ (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelennek nyilvánítom, tekintettel arra, hogy az ajánlat nem felel meg az 
eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 
 
Határidő: 2021. március 10. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  128/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
30/2021. (I. 27.) számú polgármesteri határozat alapján indult, „Bajcsy-Zsilinszky út 4/A. sz. alatti felnőtt háziorvosi 
rendelők felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás során az ajánlatoknak az értékelési szempont szerinti 
sorrendjét az alábbiak szerint állapítom meg: 
1. Füzeséri Építő Zrt. (székhely: 2173 Kartal, Alkotmány u. 55/A.) 
2. Csízió-Stúdió Építési Kft. (székhely: 2360 Gyál, Kisfaludy u. 15.) 
3. Magyar-Ép Holding Kft. (székhely: 2173 Kartal, Bocskay u. 85.) 
 
Határidő: 2021. március 10. (a közbenső döntésről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
 
 



Határozat száma:  129/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  
 

Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a közterület használat ellenőrzésének eredményességéről 
szóló beszámolót elfogadom.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  130/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

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

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

 
Határozat száma:  131/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Környezetvédelmi Alap 2021. évi felhasználására vonatkozó tervezetet elfogadom az alábbiak szerint: 
• Lakossági veszélyeshulladék-gyűjtés 4.700.000,- Ft 
• Tiszta, virágos Hatvanért” és „A legszebb konyhakertek” versenyek lebonyolítása  1.700.000,- Ft 
• Lakossági tudatformálás  100.000,- Ft 
 
Határidő: 2021. december 31. (a Környezetvédelmi Alapban meghatározott feladatok végrehajtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  132/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése felhatalmazása alapján tulajdonosi 
hozzájárulást adok a Hatvani Bajza József Gimnázium (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) részére a 
Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő hatvani 2869/1 hrsz.-ú földrészlet belső udvarán található 
színpad felújítási munkálataihoz. 
A tervezett felújítás 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. 
 
Határidő: azonnal (tulajdonosi hozzájárulás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  133/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
tulajdonosi hozzájárulást adok a Hatvani Úszó, Vízilabda és Szabadidő Klub Sportegyesület (székhelye: 3000 
Hatvan, Hajós Alfréd u. 10. 2/8.) részére, hogy a vízilabda edzések megtartásához a Markovits Kálmán Városi 
Uszodában (3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 2.) labdafogó védőhálót szereljenek fel, azzal a kikötéssel, hogy az 
egyesület köteles a labdafogó védőháló felszerelése és használata során a szakmai, munka- és balesetvédelmi 
szabályokat maradéktalanul betartani. 
Hatvan Város Önkormányzata a labdafogó védőháló felszerelése és használata során az esetleges károkért 
felelősséget nem vállal. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 
 
Határidő: 2021. március 16. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  134/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 



törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
elfogadom a Hatvani Szolgáltató Kft. beszámolóját a Hatvan városi köztemető és az Újhatvani köztemető 
üzemeltetésével összefüggő 2020. évi bevételeiről és kiadásairól. 

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

 
Határozat száma:  135/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Hatvan város közterületein lévő vízvételi helyek vízminta-vételezési, általános vízkémiai és bakteriológiai 
szempontból történő ellenőrzési munkálataival a TECHNO-VÍZ Kft.-t (székhely: 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.) bízom 
meg – vízmintavétel bruttó 22.796,- Ft/minta, kiszállási díj bruttó 4.572,- Ft/alkalom egységárakon – bruttó 
500.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Környezetvédelmi feladatok, illegális 
hulladéklerakók felszámolása” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  136/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Hatvan város külterületén található bezárt és rekultivált „dögkút” ellenőrzésére szolgáló monitoring kút évi kétszeri 
mintavételi munkálataival a SYNLAB Hungary Kft.-t (székhely: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.) bízom meg 
bruttó 11.430,- Ft/alkalom (tartalmazza a kiszállás díját) egységáron bruttó 50.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Dögkút monitoringozása” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  137/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva az 
önkormányzat által működtetett intézményekben történő legionella-csíraszám meghatározásával kapcsolatos 
vízminta-vételezési, illetve annak vizsgálati munkálataival a TECHNO-VÍZ Kft.-t (székhely: 5000 Szolnok, Vízmű u. 
1.) bízom meg – vízmintavétel bruttó 10.414,- Ft/minta, kiszállási díj bruttó 12.192,- Ft/alkalom egységárakon – 
bruttó 350.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Környezetvédelmi feladatok, illegális 
hulladéklerakók felszámolása” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  138/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
elfogadom a ProUrbe Kft. (székhely: 1034 Budapest, Szomolnok u. 14.) által elkészített Hatvan város helyi 
közutak 2020. évi forgalomtechnikai felülvizsgálatát elfogadom. 
 
Határidő: azonnal (elfogadásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  139/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 



hatvani 0510/9 hrsz.-ú földrészleten telepített erdő ápolásával a CSENTER Erdészeti Kft.-t (székhely: 3065 
Hasznos, Alkotmány utca 56.) bízom meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 
1.482.344,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2021. május 15. (szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  140/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
Takács Mariann 3000 Hatvan, Gáspár András utca 13. szám alatti lakos kérelmére (a saját költségén elkészíttetett) 
a határozat 1. számú melléklete szerinti változási vázrajz szerint a hatvani 10128/33 helyrajzi számú ingatlan 
belterületbe vonásához hozzájárulok.  
 
Határidő: 2021. június 30. (a belterületbe vonáshoz szükséges eljárási cselekmények lefolytatása) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 140/2021. (III. 4.) sz. polgármesteri határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  141/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
hatvani 3978/55/A/42 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. IV/2. szám alatti lakás értékesítése során 
– megismerve a határozat melléklete szerinti konkrét adásvételi szerződés tartalmát – nem kívánok élni az elő- és 
visszavásárlási joggal, egyben feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásomat adom e jogok törléséhez az 
ingatlan-nyilvántartásból.  
 
Határidő: 2021. március 15. (a határozat megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 141/2021. (III. 4.) sz. polgármesteri határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  142/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
hatvani 3978/55/A/32 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. I/3. szám alatti lakás értékesítése során – 
megismerve a határozat melléklete szerinti konkrét adásvételi szerződés tartalmát – Hatvan Város 
Önkormányzata nevében úgy nyilatkozok, hogy nem kívánok élni az elő- és visszavásárlási joggal, egyben 
feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásomat adom e jogok törléséhez az ingatlan-nyilvántartásból. 
 
Határidő: 2021. március 15. (a határozat megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 

(A 142/2021. (III. 4.) sz. polgármesteri határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 

Határozat száma:  143/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  
 

Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
közös megegyezéssel megszüntetem a 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 5. 4/2. szám alatti önkormányzati 
bérlakás bérleti jogviszonyát Bátor Henrietta bérlővel 2021. február 28. napjával, egyúttal felhatalmazom a Hatvani 
Gazdasági Szolgáltató Kft.-t, mint üzemeltetőt a bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntető okirat 
aláírására az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. 
(IV. 1.) önkormányzati rendelet 40. §-ában rögzítettek figyelembe vételével. 
 
Határidő: 2021. március 5. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
 



Határozat száma:  144/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  
 

Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
3000 Hatvan, Horváth Mihály út 5. 4/2. szám alatti önkormányzati bérlakást Bozsik Mária részére, az Albert 
Schweitzer Kórház-Rendelőintézet (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.) alkalmazottjának költségelven, pályázati 
eljárás mellőzésével közérdekű lakásként bérbe adom határozott időtartamra a szerződéskötés időpontjától bérlő 
Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézetnél meglévő alkalmazotti jogviszonyának fennállásáig, de legfeljebb öt év 
időtartamra, az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 
19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben foglalt feltételekkel. 
 
Határidő: 2021. március 5. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  145/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
közös megegyezéssel megszüntetem a 3000 Hatvan, Gódor Kálmán u. 14. földszint 1. szám alatti önkormányzati 
bérlakás bérleti jogviszonyát Cserényi István bérlővel 2021. február 28. napjával, egyúttal felhatalmazom a 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.-t, mint üzemeltetőt a bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntető 
okirat aláírására az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 
19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 40. §-ában rögzítettek figyelembe vételével. 
 
Határidő: 2021. március 5. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  146/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
utólagosan megállapítom, hogy a 3000 Hatvan, Pázsit u. 5. 1/4. szám alatti önkormányzati lakásra vonatkozó 
céges lakás bérleti szerződése a bérlő, Bona Tünde felmondása alapján 2021. január 31. napjával megszűnt a 
szerződésben, továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben foglaltak alapján. 
 
Határidő: 2021. március 5. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  147/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
hatvani Barackos és Szőlőhegy utcai beruházások elszámolásával kapcsolatos szakértői munka elvégzésével az 
SZ&SZ Mérnöki és Igazságügyi Szakértői Kft.-t (székhely: 1118 Budapest, Alsóhegy utca 26.) bízom meg bruttó 
1.016.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „szakértői vélemények beszerzése” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2021. március 20. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  148/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva az 
önkormányzat 2021. évi költségvetésében a városüzemeltetési kiadások között az „Útkarbantartás” költséghelyen 
betervezett bruttó 50.000.000,- Ft összeget az alábbi feladatok szerint osztom fel: 
 

2021. évi útkarbantartási feladatterv 

Megnevezés  Előirányzat  

Útkarbantartás (kátyúzás) 30.000.000,- Ft 

Földutak karbantartása 16.967.744,- Ft 



Jelzőlámpák üzemeltetése 1.032.256,- Ft 

Burkolati jelek festése 2.000.000,- Ft 

Összesen:  50.000.000,- Ft 
 
Határidő: 2021. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  149/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva az 
egyes utcanév táblák legyártásával a CSP Trade Kft.-t (székhely: 2162 Őrbottyán, Cinege utca 13.) bízom meg az 
alábbi bruttó egységárak figyelembevételével: 

Megnevezés  
 

Utcanév tábla 700x300 
(1-10 db) 

Utcanév tábla 700x300 
(10+ db) 

Utcanév tábla 700x300 
(település címerével, 
'Belváros' felirattal) 

Egységár  10.960,-Ft / db 7.353,-Ft / db 8.001,-Ft / db 

 
Megnevezés  Szállítási díj futárszolgálattal  

30 kg-ig 
Szállítási díj futárszolgálattal, saját szállítással 30 kg 

felett 

Egységár  3.810,-Ft / alkalom 19.050,-Ft / alkalom 
 
bruttó 1.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  150/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva az 
egyes utcanév táblák elhelyezésével a MÉZSORÁS Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) bízom meg 
az alábbi bruttó egységárak figyelembevételével: 

Megnevezés  Utcanév tábla telepítése kerítésre vagy 
falra 

Utcanév tábla telepítése új oszlopra, telepítési 
segédanyagokkal, szállítással, táblák rögzítésével 

Egységár  2.600,- Ft 
(alanyi ÁFA-mentes) 

8.200,- Ft 
(alanyi ÁFA-mentes) 

 
500.000,- Ft (alanyi adómentes) keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  151/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő utak útjavítási munkáinak elvégzésével a 
KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1046 Budapest, Wolfner utca 6. 1. em. 103.) bízom meg bruttó 30.000.000,- Ft 
keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt (egységár bruttó 11.811,- Ft/m2). 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között az „Útkarbantartás” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
 



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

 
Határozat száma:  152/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő földutak karbantartási, valamint a szilárd 
burkolatú utak padkáinak a javítási munkáinak elvégzésével Nagy József egyéni vállalkozót (székhely: 3000 
Hatvan, Bem József utca 55.) bízom meg az alábbi bruttó egységárak figyelembevételével 

Megnevezés  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cégnév  

Földúton keletkezett 
kátyúk 

feltöltése+behengerlés
e max "55"-ös 

zúzottkővel  
(Ft/m2) 

Földutas szakaszok 
szintbehúzása/földtü

kör készítése 10-
15cm mélységben, 

kitükrözött 
munkaterület 

feltöltése+behengerl
ése max "55"-ös 

zúzottkővel  
(Ft/m2) 

Padka nyesése  
(Ft/m2) 

Padka felépítése: 
padkaalap 
készítése, 

zúzottkővel feltöltés, 
behengerlés  

(Ft/m2) 

Nagy József e.v.  
(3000 Hatvan,  
Bem József utca 55.) 

2.985,- Ft/m2 4.318,- Ft/m² 762,- Ft/m² 4.318,- Ft/m2 

 
bruttó 16.967.200,- Ft keretösszegig történő felhasználással, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19,) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között az „Útkarbantartás” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  153/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 

Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő utak burkolati jeleinek a felfestési munkáinak 
elvégzésével a ”HEVES-ÚT” Kft.-t (székhely: 3399 Andornaktálya, II. Rákóczi F. u. 65/B.) bízom meg az alábbi 
egységárak figyelembevételével 

Oldószeres kézi 
fehér festés  

Oldószeres kézi 
sárga festés  

Oldószeres gépi 
fehér festés  

Tartós kézi 
fehér festés  

Tartós kézi 
sárga festés  

Tartós gépi  
fehér festés  

2.794,- Ft / m2 3.048,- Ft / m2 2.350,- Ft / m2  7.620,- Ft / m2 8.255,- Ft / m2 7.493,- Ft / m2 

 
bruttó 2.000.000,-Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között az „Útkarbantartás” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  154/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 

Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Hatvan város területén telepített forgalomtechnikai küszöbök karbantartásával a MÉZSORÁS Kft.-t (székhely: 
3000 Hatvan, Kertész u. 64.) bízom meg 1.000.000,- Ft (alanyi adómentes) keretösszeg erejéig, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt az alábbi egységárak figyelembevételével: 

Hiányzó elem pótlása +  
a rögzítéshez szükséges anyagok biztosítása  

Meglévő elem  
újrarögzítése  



6.500,- Ft/elem (alanyi adómentes) 3.500,- Ft/elem (alanyi adómentes) 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  155/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Papi Clean Kft.-t (székhely: 2151 Fót, Nyírfa u. 15.) bízom meg Hatvan város közigazgatási területén lévő zárt 
csapadékvíz elvezető csatornák gépi tisztítási munkáival, bruttó 950,- Ft/fm, 26.500,- Ft/óra, egységárakon bruttó 
2.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2021. március 19. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  156/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Mátravíz Bt.-t (székhely: 3243 Bodony, Petőfi u. 24.) bízom meg a csapadékvíz hálózat üzemeltetésével 
kapcsolatos mérnöki közreműködői feladatok ellátásával, bruttó 12.700,- Ft/alkalom egységáron bruttó 300.000,- 
Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2021. március 19. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  157/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva az 
AGENOR CLEANING Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gódor K. utca 4. 1. em. 16.) bízom meg a Hatvan város 
közigazgatási területén lévő zárt csapadékvíz-elvezető hálózat csapadékvíznyelő műtárgyainak a kézi tisztítási, 
valamint a kitermelt anyag elszállítási és hivatalos lerakóhelyen történő elhelyezési munkáival bruttó 17.780,- 
Ft/db egységáron, bruttó 1.013.460,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2021. március 19. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  158/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Papi Clean Kft.-t (székhely: 2151 Fót, Nyírfa u. 15.) bízom meg a Hatvan város közigazgatási területén lévő zárt 
csapadékvíz-elvezető hálózat csapadékvíznyelő műtárgyainak a gépi tisztítási, valamint a kitermelt anyag 
elszállítási és hivatalos lerakóhelyen történő elhelyezési munkáival bruttó 17.680,- Ft/db egységáron, bruttó 
990.080,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2021. március 19. (szerződéskötésre) 



Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma:  159/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  
 

Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
Hatvan város egyes közterületein szúnyoggyérítési munkálatok bruttó 420.000,- Ft/alkalom (áfamentes) 
egységáron, továbbá szúnyoglárva-irtási munkálatok bruttó 130.000,- Ft/alkalom (áfamentes) egységáron történő 
elvégzésével a CUNAMI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t (székhely: 3231 Gyöngyössolymos, Mérgespatak u. 
49.) bízom meg 2021. és 2022. évre vonatkozóan bruttó 3.000.000,- Ft/év keretösszeg erejéig, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A 2021. évre szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. 
(II. 19.) önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „mezőgazdasági feladatok, 
szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás” költséghelyen rendelkezésre áll bruttó 3.000.000,- Ft erejéig, a 2022. évre 
szükséges bruttó 3.000.000,- Ft Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül.  
 
Határidő: azonnal (szerződéskötésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  160/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
Hatvan város egyes közterületein rágcsálóirtási feladatok elvégzésével bruttó 180.000,- Ft/alkalom (áfamentes) 
egységáron a CUNAMI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t (székhely: 3231 Gyöngyössolymos, Mérgespatak u. 49.) 
bízom meg 2021. és 2022. évre vonatkozóan bruttó 2.000.000,- Ft/év keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „mezőgazdasági feladatok, szúnyoggyérítés, 
rágcsálóirtás” költséghelyen rendelkezésre áll bruttó 2.000.000,- Ft erejéig, a 2022. évre szükséges bruttó 
2.000.000,- Ft Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül.  
 
Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  161/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
tulajdonosi hozzájárulást adok a hatvani 99 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a Hatvan, 
Bercsényi út 7. szám alatti ingatlan mellett a Turul utcában 2 db szilvafa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 
2 db tölgyfa ültetésével kerüljenek pótlásra a Hatvan, Zagyva-liget területén. 
 
Határidő: 2021. március 16. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  162/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
tulajdonosi hozzájárulásomat adom a „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” projekt keretében történő 
fejlesztés érdekében a hatvani 3000 hrsz.-ú földrészleten 1 db cseresznyefa, 3 db bálványfa, 1 db körtefa, 1 db 
zöld juharfa, 3 bodzabokor és 1 orgonabokor kivágásához. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Hatvani Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság (3000 Hatvan, Hunyadi tér 19.) épülete melletti fa kivágását a tűzoltóság végezze el. 
 
Határidő: 2021. március 16. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  163/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
Hatvan város közigazgatási területén az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon és közterületeken lévő fás szárú 
növények szükség szerinti vizsgálatának elvégzésével Horváth Tibor egyéni vállalkozót (székhely: 4220 
Hajdúböszörmény, Hadházi utca 96/A.) bízom meg az alábbi egységárakon: 



Megnevezés  Egységár  

Vizuális állapot felmérés, ápolási javaslattal, jegyzőkönyv nélkül, szóbeli 
tájékoztatás 

6.000,- Ft/megkezdett óra 

Szakmai állásfoglalás (írásban)  20.000,- Ft-tól 

Környezetbiztonsági favizsgálat kataszteri jelöléssel + favizsgálati 
jegyzőkönyv  

4.500,- Ft 

Vizuális favizsgálat, ápolási javaslattal + favizsgálati jegyzőkönyv  11.000,- Ft 

Fakopp 3D akusztikus tomográffal végzett favizsgálat, ápolási javaslattal + 
favizsgálati jegyzőkönyv  

22.000,- Ft 

DynaRoot vagy húzó vizsgálat (a gyökérzet statikai vizsgálata)  40.000,- Ft 

Kiszállási díj 15.000,- Ft/alkalom 

bruttó 1.000.000,-Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Városüzemeltetési, városgazdálkodási 
kiadások” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  164/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
jegyzőnek az átruházott hatáskörben eljárva hozott 2020. évi határozatairól szóló beszámolóját elfogadom. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város jegyzője 

 
Határozat száma:  165/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Jogi és Ellenőrzési Bizottság 2020. évi átruházott hatáskörben hozott határozatainak végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadom. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  166/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva az 
Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2020. évi átruházott hatáskörben hozott határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadom. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  167/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága által a 
2020. évben átruházott hatáskörben eljárva hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadom. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármesteri a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  168/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  



 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága által átruházott 
hatáskörben hozott 2020. évi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadom.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan Város Polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  169/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Futball Club Hatvan Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, Népkert u. 2.) 2020. évi működéséről szóló beszámolóját 
elfogadom. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  170/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Lokomotív Sport Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, Boldogi út MÁV Sporttelep) 2020. évi működéséről szóló 
beszámolóját elfogadom. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  171/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 13.) 2020. évi működéséről szóló 
beszámolóját elfogadom. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  172/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Triton Triatlon Club Hatvan Sportegyesület (székhely: 3000 Hatvan, Dolgozók útja 13.) 2020. évi működéséről 
szóló beszámolóját elfogadom. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  173/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Triton Triatlon Club Hatvan Sportegyesület Kosárlabda Szakosztálya (székhely: 3000 Hatvan, Dolgozók útja 13.) 
2020. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadom. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  174/2021. (III. 4.) sz. polgármest eri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Hatvani Úszó, Vízilabda és Szabadidő Klub Sportegyesület (székhely: 3000 Hatvan, Bocskai út 22.) 2020. évi 
működéséről szóló beszámolóját elfogadom. 
 



Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


