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TARTALOMJEGYZÉK  
 
 

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 
 
 
 

13/2021. (IV. 1.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyis égek bérletér ől és elidegenítésér ől 

szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módo sításáról 
 
 

14/2021. (IV. 1.) önkormányzati rendelete  
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2 008. (II. 29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
 

15/2021. (IV. 1.) önkormányzati rendelete  
a gyermekvédelem helyi rendszerér ől szóló 12/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
 

16/2021. (IV. 1.) önkormányzati rendelete  
az intézményi élelmezési nyersanyagköltségr ől és azok térítési díjairól szóló 68/2013. (XII. 

13.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

17/2021. (IV. 1.) önkormányzati rendelete  
a Hatvan Város Önkormányzata fenntartásában m űködő intézmények, kizárólagos 

tulajdonában álló gazdasági társaságok és a Hatvani  Polgármesteri Hivatal munkavállalói 
részére történ ő temetési támogatás nyújtásáról 

 
 
 

HATVAN VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK HATÁROZATAI  

  

 



Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
13/2021. (IV. 1.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyis égek bérletér ől és elidegenítésér ől szóló 19/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 9. pontja szerinti feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § (1) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 

19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 20. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(1) Önkormányzati lakás költségelven, pályázati eljárás mellőzésével közérdekű lakásként adható bérbe, 
illetve használatba annak a természetes vagy jogi személynek,  

a) aki Hatvan városban az önkormányzat által fenntartott, vagy működtetett intézményekkel és kizárólagos 
tulajdonában álló cégekkel, vagy közfeladatot ellátó egyéb szervekkel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,  

b) aki Hatvan városban az önkormányzat által fenntartott, vagy működtetett intézményekkel és kizárólagos 
tulajdonában álló cégekkel legalább 15 éve munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll és saját jogú nyugellátásra 
válik jogosulttá,  

c) aki Hatvan város területén közfeladatot lát el,  
d) aki, illetve akinek szülői felügyelete alatt álló kiskorú hozzátartozója a tudomány, a művészet, a kultúra 

vagy a sport területén országos vagy regionális szinten kiemelkedő sikert ért el és Hatvan városnak 
bizonyíthatóan érdeke fűződik ahhoz, hogy életvitelszerűen a városban lakjon, 

e) amely jogi személy Hatvan városban közfeladatot lát el, vagy 
f) akinek a képviselő-testület a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról 

szóló 49/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet alapján kitüntető címet-, díjat-, emlékérmet-, emlékgyűrűt vagy 
emlékdíjat adományozott, továbbá 

g) vállalja az a)-e) pontok esetében három havi lakbérnek megfelelő összeg befizetését óvadék címén.” 
(2) A R. 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) A kérelemről a Szociális és Lakásügyi Bizottság az (1) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálatát 

követően dönt. A bizottság a lakbér mértékét legfeljebb 80 %-kal mérsékelheti, de különös méltánylást érdemlő 
esetben dönthet arról, hogy ellenérték nélkül adja használatba a lakást.”  

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

 
Hatvan, 2021. március 31. 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
14/2021. (IV. 1.) önkormányzati rendelete  

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2 008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és a 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. 
pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 
 

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

„(3) Temetési támogatás a temetési számla kiállítását követő 60 napon belül igényelhető.” 
 
2. § A R. 18/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Az önkormányzat hatvani állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Hatvan városban lakó 

szociálisan rászorult személyek részére, természetbeni ellátásként az önkormányzattal szerződéses 
jogviszonyban álló kereskedelmi egységekben kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosít feltéve, hogy a 
kérelmezőnek és a vele közös háztartásban élő személynek Hatvan Város Önkormányzata felé nincs lejárt 
határidejű köztartozása és egyéb tartozása, továbbá önkormányzati bérlakás bérlőjének, vagy a bérlakásban élő 
jogosultnak az üzemeltető felé lakbér, lakáshasználati díj, külön szolgáltatási díj és egyéb lakáshasználattal 
kapcsolatos tartozása nincs.” 

 



3. § (1) A R. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A R. 7. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
 
4. § Ez a rendelet 2021. április 1-jén 8.00 órakor lép hatályba és 2021. április 2-án hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2021. március 31. 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
1. melléklet a 14/2021. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez 

„4. melléklet a 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez 
 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat  
2021. évi intézményi térítési díja 

 
 A B 

 
Sorszám 

Szolgáltatás 

 
Szt. 115. § (1) bekezdése alapján 
számított intézményi térítési díj 

 

 
1. Étkeztetés 

 
975 Ft/adag 

 
Szociális segítés: 

1.455 Ft/óra 

 
2. 

Házi segítségnyújtás 
 

Személyi gondozás: 
1.455 Ft/óra 

 
3. 

Idősek nappali ellátása 

 
1.220 Ft/nap 

Külön szolgáltatásként igényelhető 
tízórai, uzsonna: 315 Ft/adag áron 

 
4. Fogyatékkal élők nappali ellátása 

 
3.120 Ft/nap 

3 x-i étkezés: 1.300 Ft 

Támogató szolgáltatás 
szociálisan rászorult 

 
szállítás: 75 Ft/km 
személyi segítés: 

380 Ft/óra 

 
 

5. 

Támogató szolgáltatás 
szociálisan nem rászorult 

 
szállítás: 1.065 Ft/km 

személyi segítés: 
1.440 Ft/óra 

 
A házi segítségnyújtás és az idősek nappali ellátása esetén külön szolgáltatás a mosatás. 
A mosatás intézményi térítési díja: 300 Ft/adag.” 

 
2. melléklet a 14/2021. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez 

„7. melléklet a 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez 
 

Támogató szolgálat személyi térítési díja 
 

 A B C D E F G H I 

1 
Jövedelem 
összege 

Jövede-
lemmel 

nem 
rendelke

ző 

28.500 Ft 
alatt 

28.501-
37.050 

37.051-
45.600 

45.601-
54.150 

54.151-
62.700 

62.701-
71.250 

71.251-
85.500 



2 
Személyi 
segítés 
óradíja 

170 240 310 380 380 380 

3 Km díj 

 
Térítésmentes  

60 75 75 

 
1. A szociálisan nem rászorult igénybe vevők személyi térítési díja: 
1.1. Személyi szállítás: 350 Ft/km. 
1.2. Személyi segítés számított önköltsége: 1.120 Ft/óra. 
 
* rászorultság fogalma alatt a vakok személyi járadékában, fogyatékossági támogatásban, emelt összegű családi 
pótlékban részesülő rászorulókat kell tekinteni.” 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
15/2021. (IV. 1.) önkormányzati rendelete  

a gyermekvédelem helyi rendszerér ől szóló 12/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet m ódosításáról 
 
Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és a 29. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 
meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § (1) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
R.) 2. § l) és m) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(E rendelet alkalmazásában:) 
„l) fenntartó: Hatvan Város Önkormányzata 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., a továbbiakban: önkormányzat); 
m) intézmény: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. A. épület;”  
(2) A R. 2. §-a a következő o)-r) pontokkal egészül ki: 
(E rendelet alkalmazásában:) 
„o) család: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 4. § 

(1) bekezdés c) pontja szerint meghatározottak irányadók; 
p) rendszeres pénzellátás: az Szt. 4. § (1) bekezdés i) pontja szerint meghatározottak irányadók; 
q) keresőtevékenység: az Szt. 4. § (1) bekezdés j) pontja szerint meghatározottak irányadók; 
r) egyedülálló: az Szt. 4. § (1) bekezdés l) pontja szerint meghatározottak irányadók.” 
 
2. § A R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„3. § (1) Az önkormányzat a Gyvt. alapján a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel pénzbeli 

ellátásként települési támogatást és természetbeni ellátást biztosít. 
(2) A Gyvt. alapján az önkormányzat által biztosított természetbeni ellátás a gyermekétkeztetés, mely a 

bölcsődében, óvodában, általános iskolai és középfokú iskolai menzán és középiskolai kollégiumban vehető 
igénybe. 

(3) A pénzbeli támogatás iránti kérelmek elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik. Az eljárásra az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

 
3. § A R. a következő 3/A. §-sal egészül ki: 
„3/A. § (1) A pénzbeli támogatás iránti kérelemhez csatolni kell: 
a) a kérelmező és a vele közös háztartásban élők jövedelméről szóló igazolásokat, melyekre vonatkozóan az 

Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak az irányadók; 
b) a kérelmező és a vele közös háztartásban élő személyek hozzájáruló nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy 

a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális hatáskört gyakorló szerv a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) útján ellenőrizheti; 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

i) 16 évesnél idősebb, nappali tagozaton tanulmányokat folytató gyermek esetén iskolalátogatási-vagy hallgatói 
jogviszony igazolással, 

j) az a)-h) pontokba nem tartozó jövedelmek esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolással. 
(3) Gyermek nevelése jogán megállapítható települési támogatás megállapításának feltétele, hogy a 

kérelmezőnek és a vele közös háztartásban élő személyeknek az önkormányzat felé nincs lejárt határidejű 
köztartozása és egyéb tartozása, továbbá, ha a kérelmező önkormányzati lakás bérlője, úgy a kérelmezőnek vagy 
a vele közös háztartásban élő személyeknek nincs az üzemeltető felé lakbér tartozása. 

(4) A pénzbeli ellátás kifizetése történhet a jogosult nyilatkozata alapján: 
a) pénzintézetnél vezetett folyószámlára történő utalással; 
b) postai úton történő kifizetéssel; 
c) rendkívüli élethelyzetben, kivételes esetben a Hatvani Polgármesteri Hivatal házipénztárból történő 

kifizetéssel.” 
 

4. § A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4. § (1) Gyermek nevelése jogán települési támogatásban részesülhet: 
a) az a család, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 160 %-át; 
b) az a gyermekét egyedül nevelő, három vagy több gyermeket nevelő, illetve tartósan beteg gyermeket nevelő 

család, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 180 %-át; 

c) az a család, ahol a szülők nyugellátásban részesülnek, és az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át. 

(2) A települési támogatás összege évente és családonként legfeljebb 15.000 Ft. 
(3) A települési támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani a Hatvani 

Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Osztályára.” 
 

5. § A R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„7. § (1) A gyermekjóléti alapellátások részletes szabályait a Gyvt. tartalmazza. 
(2) Az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja az intézmény útján: 
a) Gyermekjóléti szolgáltatás, ezen belül: 
aa) Család- és gyermekjóléti szolgálat; 
ab) Család- és gyermekjóléti központ; 
b) Gyermekek napközbeni ellátása, ezen belül bölcsődei ellátás. 
(3) Az önkormányzat a gyermekek átmeneti otthonban való elhelyezését a Gyöngyös Körzete Kistérség 

Többcélú Társulással kötött szerződés alapján a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ szervezeti keretein belül 
biztosítja.” 

 
6. § A R. 8. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„Gyermekjóléti szolgáltatás 

 
8. § A család- és gyermekjóléti szolgálat és a család- és gyermekjóléti központ részletes feladatait a Gyvt. és a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) 
tartalmazza.” 
 

7. § (1) A R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A gyermekek napközbeni ellátására vonatkozó részletes szabályokat a Gyvt. és az NM rendelet 

tartalmazza.” 



(2) A R. 9. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(7) A jegyző döntését a Hatvani Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Osztálya készíti elő. A jegyző a 

fellebbezésről határozatban dönt.” 
 
8. § A R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„11. § A bölcsődei ellátás intézményi térítési díjára vonatkozó rendelkezéseket az intézményi élelmezési 

nyersanyagköltségről és azok térítési díjairól szóló 68/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet tartalmazza.” 
 
9. § A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
10. § (1) Ez a rendelet 2021. április 1-jén 8.00 órakor lép hatályba és 2021. április 2-án hatályát veszti. 
(2) Hatályát veszti a R.  
a) 5. §-a és 
b) 12. § (2) bekezdése. 

 
Hatvan, 2021. március 31. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
1. melléklet a 15/2021. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez 

„1. melléklet a 12/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez 
 

K É R E L E M 
Gyermek nevelése jogán megállapítható települési tá mogatás igényléséhez 

 

1. Személyi adatok 

1.1. A kérelmez ő személyre vonatkozó adatok 

1.1.1. Neve: ....................................................................................................................................................... 

1.1.2. Születési neve: ........................................................................................................................................ 

1.1.3. Anyja neve: ............................................................................................................................................. 

1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ……………………………………….…………..…,  

1.1.5. Lakóhely: ................................................................................................................................................. 

1.1.6. Bejelentett tartózkodási helye: ................................................................................................................ 

1.1.7. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen* 
                                            - a lakóhelyemen élek 
                                            - a tartózkodási helyemen élek 

1.1.8. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:               

1.1.9. Családi állapota*:   - házas 
                                          - élettársi kapcsolatban él 
                                          - hajadon/nőtlen és gyermekét egyedül neveli 
                                      - özvegy és gyermekét egyedül neveli 
                                          - elvált és gyermekét egyedül neveli 
                                      - házastársától külön él és gyermekét egyedül neveli 
                                          - egyedülálló 
1.1.10. Állampolgársága: ................................................................................................................................... 

1.1.11. Telefonszáma vagy e-mail címe: ........................................................................................................... 

1.1.12. A támogatás kifizetését* 
                                          - folyószámlára kérem utalni 
                                            Folyószámla száma: ………………………………………………, vagy 
                                          - postai úton kérem 
 
A kérelem indokolása:  
…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 



 
 

2. Kérelmez ővel a fenti címen közös háztartásban él ő családtagok 

 A B C D E 

 Név Anyja neve Születési helye, 
ideje 

Családi 
kapcsolat 

megnevezése 

TAJ szám 

2.1.      

2.2.      

2.3.      

2.4.      

2.5.      

 
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban: 

    

A jövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közös 
háztartásban élő további 

személyek jövedelme 
 1 2 3 4 5 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 

jogviszonyból származó 

ebből: közfoglalkoztatásból származó 
            

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, 
illetve szellemi és más önálló tevékenységből 
származó 

      

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások       

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások 

      

5. Önkormányzat, járási hivatal, állami 
foglalkoztatási szervek által folyósított ellátások 

      

6. Gyermektartás díj       

7. Egyéb jövedelem       

8. Összes jövedelem       

 

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: ……………….. Ft. 

 

3. Nyilatkozatok a kérelmez ő részéről 

3.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy Hatvan Város Önkormányzata felé fennálló bármilyen 
adó- vagy egyéb tartozással nem rendelkezem. 

3.2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő*                           - 
lakás vagy 
- nem lakáscélú helyiség bérlője vagyok 
- nem vagyok lakás vagy nem lakáscélú helyiség bérlője 

 (*A megfelelő részt kérjük aláhúzni. Amennyiben a kérelmező önkormányzati tulajdonú ingatlan bérlője, a 
kérelemhez csatolni kell az ingatlan üzemeltetője által kiállított igazolást a lakbérre vagy bérleti díjra vonatkozó 
tartozásmentességről.) 



3.3. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 

3.4. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a támogatással kapcsolatos eljárás során történő 
felhasználásához. 

3.5. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  

3.6. Az eljárás megindításáról értesítést nem kérek. Kérelmem teljesítése esetén a döntéssel szembeni 
fellebbezési jogomról lemondok. 

Hatvan, 202.………………………………. 

...................................................... 
                     Kérelmező 

        Szig.sz:………………………….. 

        Lakcímkártya sz.: ……………….. 

4. Nyilatkozat a kérelmez ő házastársa/ élettársa részér ől 

4.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy Hatvan Város Önkormányzata felé fennálló bármilyen 
adó- vagy egyéb tartozással nem rendelkezem. 

4.2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő*                           - 
lakás vagy 
- nem lakáscélú helyiség bérlője vagyok 
- nem vagyok lakás vagy nem lakáscélú helyiség bérlője 

 (*A megfelelő részt kérjük aláhúzni. Amennyiben a kérelmező házastársa, élettársa önkormányzati tulajdonú 
ingatlan bérlője, a kérelemhez csatolni kell az ingatlan üzemeltetője által kiállított igazolást a lakbérre vagy bérleti 
díjra vonatkozó tartozásmentességről.) 

4.3. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 

4.4. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a támogatással kapcsolatos eljárásban történő 
felhasználásához. 

4.5. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  

Hatvan, 202..…………………………… 

           …………………………….. 
                  kérelmező házastársa/élettársa 

Szig.sz:…………………………… 

        Lakcímkártya sz.: ……………….. 
 
 
 
Záradék: 
Kérelmező és a vele közös háztartásban élő személy(ek) Hatvan Város Önkormányzata felé helyi adó- vagy adók 
módjára behajtandó egyéb tartozással nem rendelkezik. 
 
Hatvan, 202. ………………. hó …. Nap 
 

……………………………………………. 
                                                                                                     Adóügyi Osztály ügyintézője 

 

5. A kérelem elbírálásához szükséges dokumentumok  

5.1. havi rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a munkáltató által kifizetett mindennemű juttatással növelt, a 
kérelem benyújtását megelőző hónap nettó keresetéről kiállított munkáltatói igazolás, 

5.2. társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett 
ellátást igazoló irat,  

5.3. nyugellátásról szóló, a nyugdíjfolyósító igazgatóság által év elején, vagy a nyugdíjjogosultság 
megállapításának időpontjában kiadott, az ellátás összegét igazoló irat,  



5.4. A Járási Hivatal által folyósított pénzbeli ellátásokról a Járási Hivatal Hatósági Osztálya vagy a Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztálya által kiadott igazolás az ellátás összegéről, 
 
5.5. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből, alkalmi 
munkavégzésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap jövedelméről szóló 
igazolást az alábbiak szerint: 

a) őstermelők esetén a bevételről vezetett dokumentum fénymásolatát, illetve az állami adóhatóság által az 
adóbevallással lezárt időszak jövedelméről kiállított igazolást, továbbá támogatás esetén a támogatás összegéről 
szóló igazolást; 

b) vállalkozásból származó jövedelem esetén az állami adóhatóság által az adóbevallással lezárt időszak 
jövedelméről kiállított igazolását, továbbá az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan havi bontásban 
nettó jövedelemről szóló könyvelői igazolást, ennek hiányában az érintett nyilatkozatát; 

c) alkalmi munka esetén a havi átlagos jövedelemre vonatkozó nyilatkozattal, egyszerűsített foglalkoztatás 
esetén a foglalkoztató által kiállított igazolással, illetve az állami adóhatóság által az adóbevallással lezárt időszak 
jövedelméről kiállított igazolással.  

5.6. gyermektartásdíj esetén a jogerős bírósági határozat vagy teljes bizonyítóerejű magánokirat mellett a 
ténylegesen fizetett tartásdíj utolsó havi átvételét bizonyító bankszámla kivonat vagy postai feladóvevény, ezek 
hiányában a törvényes képviselő által tett nyilatkozat, állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról a gyámhivatal 
határozata, 

5.7. egyéb, havi rendszerességgel nem mérhető jövedelem esetén a Járási Hivatal Kormányablaka, valamint 
Foglalkoztatási Osztálya által kiadott igazolás arról, hogy ellátást nem folyósítanak részére, valamint a 
kérelmező/hozzátartozók nyilatkozata a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap nettó átlagjövedelméről. 

5.8. 16. életévet betöltött és nappali tanulmányokat folytató gyermek esetén iskolalátogatási-, fiatal felnőtt esetén 
hallgatói jogviszony igazolás, 

5.9. gyámság alatt álló gyermek esetén a gyermek elhelyezése, vagy a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági 
vagy gyámhatósági határozat, 

5.10. Amennyiben a kérelmező vagy házastársa, élettársa önkormányzati tulajdonú ingatlant bérel, úgy csatolni 
kell az ingatlan üzemeltetője által kiállított igazolást a lakbérre vagy bérleti díjra vonatkozó tartozásmentességről, 

5.11. Amennyiben a kérelmező nem személyesen jár el, úgy a személyes ügyintézéshez meghatalmazás 
csatolása szükséges. 

A KÉRELEM BENYÚJTHATÓ  

- elektronikus úton az Ügyfélkapun keresztül, 
- postai úton, 
- személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin. 

 
 

Tájékoztató 
Gyermek nevelése jogán megállapítható települési tá mogatás iránti kérelem kitöltéséhez 

1. Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez 
Kérjük, hogy szíveskedjen a megfelelő választ X-szel jelölni, és a hiányzó adatokat kitölteni. 
1.1. A személyi adatok kitöltéséhez: 
1.1.1. „Egyedülálló” az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha 

élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző. 
1.1.2. „Közös háztartásban élő eltartott gyermeknek” számít az a vér szerinti gyermek, örökbe fogadott 

gyermek, mostohagyermek vagy nevelt gyermek - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti 
gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével -, aki 

1.1.2.1. húszévesnél fiatalabb és önálló keresettel nem rendelkezik, 
1.1.2.2. huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és nappali oktatás munkarendje 

szerint tanulmányokat folytat, 
1.1.2.3. huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és felsőoktatási intézmény nappali 

tagozatán tanulmányokat folytat, 
1.1.2.4. tartósan beteg, autista, illetve testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, korhatárra való 

tekintet nélkül, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt. 
1.1.3. A tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, 

örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolásokat - a magasabb összegű 
családi pótlékra, illetve a fogyatékossági támogatásra vonatkozó irat kivételével - a kérelemhez csatolni kell. 

1.2. A jövedelmi adatok kitöltéséhez: 
1.2.1. „Jövedelem”: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy 

külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett 
bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, 



illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell 
fizetni. 

1.2.2. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt 
az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. 

1.2.2.1. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, 
valamint a fizetett tartásdíj. 

1.2.2.2. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a 
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és 
járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári 
tagdíj és munkavállalói járulék. 

1.2.3. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési 
hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló 
törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a 
mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál 
(illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a 
bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 
85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 
1.2.4. Nem minősül jövedelemnek, így nem kell feltüntetni a jövedelmek között a rendkívüli települési 

támogatást, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások 
viseléséhez és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, 
a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi 
nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési 
kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az 
önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az 
egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, 
a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott 
támogatást. Nem minősül továbbá jövedelemnek a szociális szövetkezet tagja által a szövetkezetben végzett 
tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, 
az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű 
jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, 
amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli 
hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására 
kerül sor, valamint az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a 
kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi 
szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete 
miatt került sor. 

1.2.5. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi 
jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét. 

1.2.6. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj 
címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt 
folyósítják. 

1.2.7. A havi jövedelem kiszámításakor 
1.2.7.1. rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt, 
1.2.7.2. nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a 

kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe 
venni. 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
16/2021. (IV. 1.) önkormányzati rendelete  

az intézményi élelmezési nyersanyagköltségr ől és azok térítési díjairól szóló 68/2013. (XII. 13 .) 
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 gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott 
feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § Az intézményi élelmezési nyersanyagköltségről és azok térítési díjairól szóló 68/2013. (XII. 20.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § E rendelet szabályait az önkormányzat által fenntartott gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézményekben 
igénybe vett ellátások esetében és az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetés esetében kell alkalmazni.” 

 
2. § A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4. § (1) A bölcsőde intézményi térítési díjait az 1. melléklet tartalmazza. 



(2) A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásért, nevelésért, nappali felügyeletért és a gyermekekkel 
történő foglalkozásért (a továbbiakban együtt: gondozás) személyi térítési díjat nem kell fizetni. 

(3) Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 
napon belül értesíti a kötelezettet az étkezésért fizetendő személyi térítési díjról, melyet egy havi időtartamra előre 
kell megfizetni. 

(4) A gyermek a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) ide vonatkozó szabályai szerint ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetésre 
jogosult.” 

 
3. § A R. 4. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„4. A köznevelési intézményekben nyújtott gyermekét keztetés térítési díjai 

 
5. § (1) Az óvodai, az általános iskolai és középfokú iskolai menza, valamint a középiskolai kollégium 

intézményi térítési díjait a 2. melléklet tartalmazza. 
(2) A gyermek a Gyvt. ide vonatkozó szabályai szerint ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetésre 

jogosult.” 
 
4. § A R. a következő 4/A. alcímmel egészül ki: 
 

„4/A. Gyermekétkeztetési térítési díj befizetése és  ellenőrzése 
 

5/A. § (1) Gyermekétkeztetés esetén, ha a gyermek szülője, törvényes képviselője a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénybevételükhöz 
felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 16. § (1) 
bekezdésben meghatározott időpontig a gyermeke által igénybe vett étkezés térítési díját (a továbbiakban: térítési 
díj) nem fizeti meg, úgy a térítési díj befizetésére és ellenőrzésére a Korm. rendelet 16. § (2) bekezdésében 
meghatározott rendelkezéseket e rendeletben meghatározott eljárásrend szerinti eltéréssel kell alkalmazni. 

(2) Nevelési-oktatási tevékenységet, kollégiumi ellátást végző köznevelési intézmények (a továbbiakban 
együtt: oktatási intézmény) vonatkozásában a jegyző a Hatvani Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája 
(továbbiakban: Gazdálkodási Iroda) útján ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként 
megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, a jegyző 15 napos határidő megjelölésével a kötelezettet 
írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, a bölcsődei gondozás 
esetén a bölcsődevezető, óvodai nevelés esetén az óvodavezető, oktatási intézmény esetében a jegyző a 
kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. 

(3) A szülő a felhalmozott tartozás megfizetésére részletfizetési megállapodás megkötését kezdeményezheti, 
mely kérelmet a Gazdálkodási Irodára lehet írásban benyújtani, melyben tartozásának a tárgyévben, részletekben 
történő megfizetésének engedélyezését kérheti. Amennyiben a megállapodásban foglaltaknak határidőre nem 
tesz eleget, tartozása egy összegben esedékes, és a továbbiakban e rendeletben meghatározott eljárásrendet kell 
alkalmazni. 

(4) Ha a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő (a továbbiakban együtt: szülő) a térítési díj meg nem 
fizetéséből adódóan három havi térítési díj összegét meghaladó tartozást halmoz fel, a bölcsődevezető, 
óvodavezető negyedéves tájékoztatása, továbbá a Gazdálkodási Iroda negyedéves nyilvántartása adatai alapján 
a jegyző fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezhet a szülővel szemben. A fizetési meghagyásos eljárás díja 
a követelt összeg 3 %-a, de legalább 5000 Ft/eljárás, ezen túlmenően a felmerülő ügyvédi és egyéb – így a 
végrehajtási eljárással kapcsolatos - költség a szülőt terheli. 

(5) Amennyiben a térítési díjtartozás összege eléri a (4) bekezdésben meghatározott összeget és a szülő nem 
nyújt be részletfizetési megállapodás iránti kérelmet sem, a tartozás megtérüléséig a jegyző a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodája útján – a bölcsőde, óvoda, oktatási intézmény véleményének beszerzését 
követően – határozattal dönthet az ellátás megszüntetéséről.  

A jegyző által lefolytatott eljárás önkormányzati hatósági ügynek minősül és az eljárásra az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

 
5. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3) A R. a 3. melléklet szerinti 1. függelékkel egészül ki. 
 
6. § (1) Ez a rendelet 2021. április 1-jén 8.00 órakor lép hatályba és 2021. április 2-án hatályát veszti. 
(2) Hatályát veszti a R. 3. §-a. 

 
Hatvan, 2021. március 31. 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 



 
1. melléklet a 16/2021. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez 

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

A bölcs ődei étkezés intézményi térítési díjai 
 

 A B C 

1 Megnevezés 
Nyersanyagköltség  

(Ft/nap/fő) 
Térítési díj 

(Nettó+Áfa/Ft/nap/fő/) 

2 Reggeli: 78,8 100 
3 Tízórai: 19,7 25 
4 Ebéd: 236,4 300 
5 Uzsonna: 59,1 75 
6 Összesen: 394 500 

 
Bölcsődei gondozás, nevelés, nappali felügyelet, gyermekekkel történő foglalkozás (együtt: gondozás) intézményi 
térítési díja: 2.389 Ft/nap/fő.” 
 
 

2. melléklet a 16/2021. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez 
„2. melléklet a 68/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez 

 
Az óvodai, általános iskolai és középfokú iskolai m enza, valamint középiskolai kollégium intézményi 

térítési díjai  
 

 A B C 

1 Megnevezés 
Nettó nyersanyagköltség  

Ft/nap/f ő 
 

Intézményi térítési díj 
Nettó nyersanyag + ÁFA (Ft) 

2 Óvodák    
3 tízórai   70   89 
4 ebéd  230 292 
5 uzsonna   66   84 
6 Óvodák összesen  366 465 
7 Általános Iskolák    
8 tízórai    85 108 
9 ebéd 280 356 

10 uzsonna   70   89 
11 Általános Iskolák összesen  435 552 
12 Középiskolák    
13 reggeli 152 193 
14 ebéd 310 394 
15 vacsora 205 260 
16 Középiskolák összesen  667 847”  

 
 

3. melléklet a 16/2021. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez 
„1. függelék a 68/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez 

 
KIMUTATÁS 

a bölcs ődei ellátás intézményi térítési díjának számításáho z 
 

Kiadás:  

Bér:       111.540 e Ft  

Járulék:  12.875 e Ft  

Dologi:     8.773 e Ft  

Összesen: 133.188 e Ft  

Bevétel:  

Bölcsődei üzemeltetési támogatás (2020.): 9.156 e Ft  

A finanszírozás szempontjából elismert:  

- felsőfokú szakmai dolgozó bértámogatása: 30.600 e Ft  



- dajka, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők: 34.080 e Ft  

Összesen: 73.836 e Ft  

133.188.000 – 73.836.000 = 59.352 e Ft  

59.352.000 : 108 : 230 = 2.389 Ft / 1 ellátási nap / fő 

Gondozásért javasolt személyi térítés díj: 0 Ft.” 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
17/2021. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 

a Hatvan Város Önkormányzata fenntartásában m űködő intézmények, kizárólagos tulajdonában álló 
gazdasági társaságok és a Hatvani Polgármesteri Hivat al munkavállalói részére történ ő temetési 

támogatás nyújtásáról 
 
Hatvan város polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1. § A rendelet személyi hatálya a Hatvan Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 
fenntartásában működő intézmények, az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok és a 
Hatvani Polgármesteri Hivatal munkavállalóira, közalkalmazottaira, köztisztviselőire (a továbbiakban együtt: 
munkavállaló), valamint a munkavállaló szülőjére, házastársára, élettársára és gyermekére (a továbbiakban 
együtt: hozzátartozó) terjed ki. 

 
2. § (1) Temetési támogatás nyújtható annak a munkavállalónak, akinek a vele közös háztartásban élő 

hozzátartozója Covid-19 fertőzésben hunyt el. Amennyiben a munkavállaló Covid-19 fertőzésben hunyt el, úgy a 
vele közös háztartásban élő hozzátartozó részére is nyújtható a temetési támogatás. 

(2) E rendelet alapján közös háztartásban élőnek kell tekinteni a munkavállalóval vagy a hozzátartozóval egy 
lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyt. 

(3) A temetési támogatás összege 100.000.-Ft. 
(4) A temetési támogatás iránti kérelmet az elhalálozás időpontjától számított 45 napon belül a Hatvani 

Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Osztályán (a továbbiakban: Általános Igazgatási Osztály) lehet 
benyújtani az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon, melyhez mellékelni kell: 

a) az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának másolatát, 
b) a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 1. 

melléklete szerint kiállított halottvizsgálati bizonyítvány másolatát, vagy a kórházi zárójelentés másolatát, amely 
tartalmazza, hogy a halál oka Covid-19 fertőzés volt, és 

c) a munkavállaló munkáltatói igazolását. 
(5) A kérelem benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása jogvesztő. 
(6) Nem jogosult támogatásra a munkavállaló vagy a hozzátartozó, ha 
a) a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet alapján, vagy 
b) a Hatvani Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata alapján  
temetési támogatásban részesült. 
 
3. § (1) A támogatásra vonatkozó döntést az Általános Igazgatási Osztály készíti elő. A temetési támogatásról 

Hatvan város polgármestere határozattal dönt.  
(2) A támogatás a kérelem tárgyában hozott határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül kerül 

átutalásra a munkavállaló vagy a hozzátartozó pénzintézetnél vezetett bankszámlájára, vagy ennek hiányában 
postai úton kerül kifizetésre. 

(3) A támogatás elbírálása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 
4. § Ez a rendelet 2021. április 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. március 1-től kell alkalmazni. 

 
Hatvan, 2021. április 1. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 



1. melléklet a 17/2021. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez 
 

K É R E L E M  
Temetési támogatás igényléséhez 

 
1. Személyi adatok 
1.1. A kérelmez ő személyre vonatkozó adatok 
1.1.1. Neve: ....................................................................................................................................................... 
1.1.2. Születési neve: ........................................................................................................................................ 
1.1.3. Anyja neve: ............................................................................................................................................. 
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ........................................................................................................ 
1.1.5. Lakóhelye: ............................................................................................................................................... 
1.1.6. Tartózkodási helye: ................................................................................................................................. 
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:               
1.1.8. Állampolgársága: .................................................................................................................................... 
1.1.9. Telefonszáma (nem kötelező megadni): .................................................................................................. 
1.1.10. A bankszámlát vezető pénzintézet neve:............................................................................................... 
1.1.11. Bankszámlaszám:.................................................................................................................................. 
 
1.2. Elhunyt személyre vonatkozó adatok: 
1.2.1. Neve: ....................................................................................................................................................... 
1.2.2. Lakóhelye: ............................................................................................................................................... 
1.2.3. Tartózkodási helye: ................................................................................................................................. 
1.2.4. Hozzátartozói minősége: ........................................................................................................................ 
1.2.5. Elhalálozás időpontja: ............................................................................................................................. 
 
2. Nyilatkozatok a kérelmez ő részéről 
2.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy hozzátartozóm a mellékelt halottvizsgálati bizonyítvány 
/ kórházi zárójelentés alapján COVID-19 fertőzésben hunyt el. 
2.2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az elhunyt személlyel közös háztartásban éltem. 
2.3. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
2.4. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a támogatással kapcsolatos eljárás során történő 
felhasználásához. 
 
Hatvan, 20……………….………… 
 

................................... 
 kérelmező 
 
 
 
Alulírott ………………………………………………………………….… (szervezet vezetője), mint kérelmező / elhunyt 
munkáltatója igazolom, hogy kérelmező / elhunyt ………………………………………………………………………… 
(szervezet megnevezése) munkavállalója/munkavállalója volt. 
 
Hatvan, 20…………………………….. 
 

................................... 
 munkáltató 
 



HATVAN VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK HATÁROZATAI  
 

Határozat száma:  221/2021. (III. 31.) sz. polgármes teri határozat  
 

Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Grassalkovich Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 223/2020. (VII. 23.) számú képviselő-
testületi határozattal elfogadott és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 1. sz. mellékletét 
képező módosító okiratnak megfelelően módosítom. Egyben jóváhagyom a határozat 2. sz. mellékletét képező, 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. Felkérem az intézmény vezetőjét, hogy az 
intézmény szervezeti és működési szabályzatának módosításáról intézkedjen. 
 
Határidő: 2021. április 15. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 a Grassalkovich Művelődési Ház intézményvezetője (szervezeti és működési szabályzat módosítása) 

 
(A 221/2021. (III. 31.) sz. polgármesteri határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma:  222/2021. (III. 31.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. 
§-a, valamint a közművelődésről szóló 22/2019. (IX. 6.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése alapján egyes 
közművelődési feladatok ellátására vonatkozóan a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal (székhely: 3000 
Hatvan, Mészáros Lázár u. 6-8.) a 336/2020. (XII.10.) számú polgármesteri határozat alapján megkötött 
közművelődési megállapodást a határozat mellékletét képező megállapodást módosító okirat szerint módosítom. 
 
Határidő: 2021. április 30. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Egyes közművelődési feladatok ellátásáról szóló  

közművelődési megállapodás  
módosítása 

 
amely létrejött egyrészről: Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH stat. Számjel: 
15729394-8411-321-10 adószám: 15729394-2-10; képviseli: Horváth Richárd polgármester) mint megbízó (a 
továbbiakban: önkormányzat),  
másrészről: VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros L. u. 6-8.; KSH stat. számjel: 
19130277-9329-529-10; adószám: 19130277-1-10; számlaszám: Takarékbank Zrt. 62100205-11027164; bírósági 
bejegyzés száma: Fővárosi Bíróság 5445/1993.; képviseli: Tompa Z. Mihály igazgató) mint feladatellátó (a 
továbbiakban: feladatellátó),  
együttesen felek (a továbbiakban: felek) között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 
 
Előzmények: 
A felek rögzítik, hogy közöttük 2020. december 22. napján a 336/2020. (XII.10.) számú polgármesteri határozattal 
közművelődési megállapodás jött létre, mely közművelődési megállapodás „II. A közművelődési feladatellátó 
kötelezettségei” cím 1. pontját az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják: 
  
1. A II.1. pont helyébe az alábbi szöveg lép: 
„1. A feladatellátó kijelenti, hogy az I. 2. pontban meghatározott feladatokat a 3000 Hatvan, Mészáros L. u. 6-8. sz. 

alatti épületben kívánja ellátni, mely épület Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll, melyet 
megbízó ingyenesen az önkormányzat fenntartásában működő Grassalkovich Művelődési Házzal (3000 Hatvan, 
Kossuth tér 24.) történő közös használatba ad feladatellátó részére a feladatellátónak a Grassalkovich 
Művelődési Házzal kötendő ingatlan használati szerződésben foglalt feltételek szerint, tekintettel arra, hogy 
önkormányzati közművelődési feladatot lát el.” 

 
2. A közművelődési megállapodás további rendelkezéseit jelen módosítás nem érinti, azok változatlan tartalommal 

továbbra is hatályban maradnak. 
 
3. A jelen közművelődési megállapodás módosítást a felek elolvasását követően jóváhagyólag, mint akaratukkal 

egyezőt aláírásukkal látják el. 
 
 



Hatvan, 2021. április 1. 
 
                     ………………………….           ………………………… 
 Horváth Richárd  Tompa Z. Mihály 
 polgármester igazgató 
 Hatvan Város Önkormányzata VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház 
 nevében nevében 

 
Határozat száma:  223/2021. (III. 31.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Hatvani Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadom. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város jegyzője 

 
Határozat száma:  224/2021. (III. 31.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
hatvani 4. számú házi gyermekorvosi körzet egészségügyi feladatainak ellátása keretében a Dr. Nagy Tamás 
egyéni vállalkozó (székhelye: 2100 Gödöllő, Knézich Károly u. 40.; adószáma: 69611926-1-33; orvosi 
nyilvántartási száma: 37921) gyermek háziorvossal megkötött helyettesítésre irányuló megbízási szerződést a 
határozat mellékletét képező szerződésmódosító okiratnak megfelelően módosítom.  
A 4. számú házi gyermekorvosi körzet működési engedély módosítását az önkormányzat nevében meg kell kérni 
a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályától. 
 
Határidő: 2021. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
A 4. számú házi gyermek orvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátásáról szóló megbízási szerződés 1. 

számú módosítása 
 

Amely létrejött egyrészről Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., KSH azonosító: 
1022309, adószám: 15729394-2-10, képviseli: Horváth Richárd polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: 
Megbízó), valamint Kerekharaszt Község Önkormányzata (székhely: 3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2., KSH 
azonosító:15729576-8411-321-10, adószám: 15729576-1-10, képviseli: Szabó Ádám polgármester)  mint megbízó (a 
továbbiakban együtt: megbízók),  
 
Másrészről: Dr. Nagy Tamás (születési helye, ideje: Jászberény, 1957.05.21.; anyja születési neve: Lampé Margit; 
állampolgársága: magyar) egyéni vállalkozói igazolvány száma: 53433466; székhelye: 2100 Gödöllő, Knézich Károly 
u. 40.; adószáma: 69611926-1-33; orvosi nyilvántartási száma: 37921, mint házi gyermekorvos (a továbbiakban: 
Megbízott) együttesen felek (a továbbiakban: felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:  
 

1) Szerződő Felek között 2020. december 18. napján megbízási szerződés jött létre a hatvani 4. számú házi 
gyermekorvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátására, a körzet egészségügyi feladatainak ellátása 
vonatkozásában.  
 
A megbízási szerződés megkötésekor a megbízott Hort község vegyes háziorvosi körzetét is ellátta és saját 
rendelési idején túl vállalta a hatvani 4. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítési feladatait heti 8,5 
órában. A rendelési idő kialakítását meghatározta a megbízott horti rendelési ideje. 
Megbízott 2020. szeptember hónapban felmondta a horti vegyes háziorvosi körzet ellátására vonatkozó 
feladatellátási szerződését, mely 2021. március 31. napjával megszűnik. A horti körzet felmondásával 
hosszabb rendelési időben kívánja fogadni hatvani és kerekharaszti betegeit. 
 
A fentiekre tekintettel szükségessé vált a feladatellátásra megkötött szerződés vonatkozó pontjainak közös 
megegyezéssel történő, 2021. április 1-től hatályos módosítása.  

 
2) Szerződő Felek az 1. pontban hivatkozott szerződés 5.) pontját az alábbiakban módosítják: 

A Megbízott vállalja, hogy heti 19 órában helyettesítés keretében ellátja a hatvani 4. számú házi gyermekorvosi 
körzet betegeit.  

Rendelési idő:   Hétfőn             8:00 órától 12:00 óráig, 
            Kedden         13:00 órától 17:00 óráig, 



            Szerdán          8:00 órától 12:00 óráig, 
            Csütörtökön  13:00 órától 17:00 óráig,  
            Pénteken        8:00 órától 11:00 óráig tart. 
 

3) Felek jelen szerződés módosítás aláírásával nyilatkoznak, hogy jelen szerződés módosítás megkötésére kellő 
felhatalmazással rendelkeznek, melyet Hatvan Város Önkormányzata tekintetében a 224/2021. (III. 31.) 
számú, Kerekharaszt Község Önkormányzata tekintetében a .../2021. (... …) számú polgármesteri határozat 
biztosít.  
 

4) Felek megállapítják, hogy a szerződés módosítással nem érintett rendelkezéseit változatlan tartalommal 
hatályban tartják.  

 
5) Jelen szerződésmódosítás 5 egymással teljesen megegyező eredeti példányban készült, melyből 3 példány a 

megbízót, 2 példány a megbízottat illeti meg. 
 
6) Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

helybenhagyólag aláírják. 

Hatvan, 2021. március 31. 

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

megbízó megbízott 
 
 

Szabó Ádám polgármester 
Kerekharaszt Község Önkormányzata 

megbízó 
 

Határozat száma:  225/2021. (IV. 1.) 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 a 
Dr. Medgyesiné Dr. Gesztesi Stefánia Mária (lakik: 3000 Hatvan, Tóth Á. u. 14., adószáma: 61119138-1-30, orvosi 
nyilvántartási száma: 32946, vállalkozói igazolvány száma: 5505768) egyéni vállalkozóval a hatvani 3. számú házi 
gyermekorvosi körzet működtetésére megkötött feladat-ellátási szerződést közös megegyezéssel a határozat 
mellékletét képező szerződésmódosító okiratnak megfelelően módosítom.  
 
Határidő: 2021. április 10. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
A 3. számú házi gyermekorvosi körzet egészségügyi feladatainak vállalkozási formában történő ellátására 

vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása 
 

Amely létrejött egyrészről Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., KSH azonosító: 
1022309, adószám: 15729394-2-10, képviseli: Horváth Richárd polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: 
megrendelő),  
 
másrészről Dr. Medgyesiné Dr. Gesztesi Stefánia Mária (születési helye, ideje: Gödöllő, 1952. 05. 26., lakik: 3000 
Hatvan, Tóth Á. u. 14., adószáma: 61119138-1-30, orvosi nyilvántartási száma: 32946, vállalkozói igazolvány száma: 
5505768) egyéni vállalkozóval, mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) együttesen felek (a 
továbbiakban: felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:  
 

1) Felek 1998. október 31. napján a 3. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére feladat-ellátási szerződést 
kötöttek, melyet módosítás és kiegészítés után 2015. december 15. napján közös megegyezéssel módosítottak 
és egységes szerkezetbe foglaltak az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-ában 
megállapított követelményeknek megfelelően. (továbbiakban: szerződés) 
 
A szolgáltató a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II.9.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján 
rendelési idejét meg kívánja változtatni és a heti 20 órás rendelésébe beépítené a jogszabály szerinti heti 4 óra 
prevenciós rendelést. 
A rendelet alapján területi kollegiális praxisközösséghez csatlakozott és a jogszabályi feltételeknek 
megfelelően a rendelési időben szükséges megjelölni a prevenciós rendelés időtartamát. 



  
A fentiekre tekintettel szükségessé vált a feladatellátásra megkötött szerződés vonatkozó pontjainak közös 
megegyezéssel történő módosítása. 
 

2) Szerződő Felek az 1. pontban hivatkozott szerződés 4.) pontját az alábbiakban módosítják: 
A praxis rendelési ideje: 

 Hétfő:  13:00-16:00 óráig rendelés 
            16:00-17:00 óráig prevenciós rendelés 
 
 Kedd:    8:00-11:00 óráig rendelés 
                         11:00-12:00 óráig prevenciós rendelés 
 
 Szerda:   13:00-16:00 óráig rendelés 
                16:00-17:00 óráig prevenciós rendelés 
 
 Csütörtök: 8:00-12:00 óráig rendelés 
                   12:00-13:00 óráig prevenciós rendelés 
 
 Péntek:  8:00-11:00 óráig rendelés 
 

3) Felek jelen szerződés módosítás aláírásával nyilatkoznak, hogy jelen szerződés módosítás megkötésére kellő 
felhatalmazással rendelkeznek, melyet Hatvan Város Önkormányzata tekintetében a 225/2021. (III. 31.) számú 
polgármesteri határozat biztosít.  

 
4) Felek megállapítják, hogy a szerződés módosítással nem érintett rendelkezéseit változatlan tartalommal 

hatályban tartják. 
 

5) Jelen szerződésmódosítás 5 egymással teljesen megegyező eredeti példányban készült, melyből 3 példány a 
megbízót, 2 példány a megbízottat illeti meg. 
 

6) Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
helybenhagyólag aláírják. 

 

Hatvan, 2021. március 31. 

 
Horváth Richárd polgármester Dr. Medgyesiné Dr. Gesztegyesi Stefánia Mária 
Hatvan Város Önkormányzata egyéni vállalkozó 

megrendelő szolgáltató 
 

Határozat száma:  226/2021. (IV. 1.) 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 a 
Ficánka Gyermekegészségügyi Központ Korlátolt Felelősségű Társasággal (Székhely: 3000 Hatvan, Veres P. u. 
7., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-028499, adószáma: 14388341-1-10, képviseli: Rüdigerné Dr. Harmat Enikő 
ügyvezető) a hatvani 1. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére megkötött feladat-ellátási szerződést 
közös megegyezéssel a határozat mellékletét képező szerződésmódosító okiratnak megfelelően módosítom.  
 
Határidő: 2021. április 10. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Az 1. számú házi gyermekorvosi körzet egészségügyi feladatainak vállalkozási formában történő ellátására 

vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása 
 

Amely létrejött egyrészről Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., KSH azonosító: 
1022309, adószám: 15729394-2-10, képviseli: Horváth Richárd polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: 
megrendelő),  
 
másrészről Ficánka Gyermekegészségügyi Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 3000 Hatvan, Veres 
P. u. 7., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-028499, adószáma: 14388341-1-10, képviseli: Rüdigerné Dr. Harmat Enikő 
ügyvezető; orvosi nyilvántartási száma: 51604), mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) együttesen 
felek (a továbbiakban: felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:  



 
 

1) Felek 2007. február 15-én az 1. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére feladat-ellátási szerződést 
kötöttek, melyet többszöri módosítás és kiegészítés után 2020. február 28. napján közös megegyezéssel 
módosítottak és egységes szerkezetbe foglaltak az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. 
§-ában megállapított követelményeknek megfelelően. (továbbiakban: szerződés) 
 
A szolgáltató a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II.9.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján 
rendelési idejét heti 15 óráról heti 20 órára szeretné módosítani, melyből heti 5 órában prevenciós rendelést 
kíván biztosítani. 
A rendelet 3.§ (1) bekezdése alapján konzorciumi praxisközösséghez csatlakozott és a jogszabályi 
feltételeknek megfelelően minimum 20 órára szükséges növelni a rendelési időt, megjelölve benne a 
prevenciós rendelés időtartamát. 
 
A fentiekre tekintettel szükségessé vált a feladatellátásra megkötött szerződés vonatkozó pontjainak közös 
megegyezéssel történő módosítása. 
 

2) Szerződő Felek az 1. pontban hivatkozott szerződés 4.) pontját az alábbiakban módosítják: 
A praxis rendelési ideje: 

 Hétfő: 08:00- 11:00 rendelés 
 Kedd: 08:00-09:30 prevenciós rendelés                 13:00-14:00 prevenciós rendelés                                                                                
                                                                                 14:00-17:00 rendelés 
 Szerda: 08:00- 11:00 rendelés 
 Csütörtök: 08:00- 09:30 prevenciós rendelés         13:00- 14:00 prevenciós rendelés  
                                                                                  14:00- 17:00 rendelés 
 Péntek: 08:00- 11:00 rendelés 
 

3) A felek jelen szerződés módosítás aláírásával nyilatkoznak, hogy jelen szerződés módosítás megkötésére kellő 
felhatalmazással rendelkeznek, melyet Hatvan Város Önkormányzata tekintetében a 226/2021. (III. 31.) számú 
polgármesteri határozat biztosít. 
 

4) Felek megállapítják, hogy a szerződés módosítással nem érintett rendelkezéseit változatlan tartalommal 
hatályban tartják. 
 

5) Jelen szerződésmódosítás 5 egymással teljesen megegyező eredeti példányban készült, melyből 3 példány a 
megbízót, 2 példány a megbízottat illeti meg. 
 

6) Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
helybenhagyólag aláírják. 

 

Hatvan, 2021. március 31. 

 

Horváth Richárd polgármester Ficánka Gyermekegészségügyi Központ Korlátolt 
Felelősségű Társaság  

Hatvan Város Önkormányzata szolgáltató 
megrendelő képviseli: Rüdigerné Dr. Harmat Enikő       

 
 

Határozat száma:  227/2021. (IV. 1.) 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 a 
Kórkép Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: 3009 Kerekharaszt, Hajnal utca 8., 
cégjegyzékszám: Cg. 10-06-0241163, adószáma: 20791450-1-10, képviseli: Szabóné Dr. Szőgyör Zita) a hatvani 
2. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére megkötött feladat-ellátási szerződést közös megegyezéssel a 
határozat mellékletét képező szerződésmódosító okiratnak megfelelően módosítom.  
 
Határidő: 2021. április 10. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 



A 2. számú házi gyermekorvosi körzet egészségügyi feladatainak vállalkozási formában történő ellátására 
vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása 

 
Amely létrejött egyrészről Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., KSH azonosító: 
1022309, adószám: 15729394-2-10, képviseli: Horváth Richárd polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: 
megrendelő),  
 
másrészről Kórkép Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (Székhely: 3009 Kerekharaszt, Hajnal u. 8., 
cégjegyzékszám: Cg. 10-06-024163, adószáma: 20791450-1-10, képviseli: Szabóné Dr. Szőgyör Zita; orvosi 
nyilvántartási száma: 48163), mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) együttesen felek (a 
továbbiakban: felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:  
 
 

1) Felek 2013. augusztus 29. napján a 2. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére feladat-ellátási 
szerződést kötöttek az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-ában megállapított 
követelményeknek megfelelően. (továbbiakban: szerződés) 
 
A szolgáltató a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II.9.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján 
rendelési idejét heti 16 óráról heti 20 órára szeretné módosítani, melyből heti 4 órában prevenciós rendelést 
kíván biztosítani. 
A rendelet alapján területi kollegiális praxisközösséghez csatlakozott és a jogszabályi feltételeknek 
megfelelően minimum 20 órára szükséges növelni a rendelési időt, megjelölve benne a prevenciós rendelés 
időtartamát. 
 
A fentiekre tekintettel szükségessé vált a feladatellátásra megkötött szerződés vonatkozó pontjainak közös 
megegyezéssel történő módosítása. 
 

2) Szerződő Felek az 1. pontban hivatkozott szerződés 4.) pontját az alábbiakban módosítják: 
 
A praxis rendelési ideje: 

 Hétfő: 09:00-10:00 prevenciós rendelés                13:00-16:00 rendelés                                                                                                  
                                                                                        16:00-17:00 prevenciós rendelés 
 
 Kedd: 08:00-11:00 rendelés 
 
 Szerda: 11:00-13:00 prevenciós rendelés              13:00- 17:00 rendelés 
                                                                                
 Csütörtök: 08:00-11:00 rendelés 
 
 Péntek: 08:00-11:00 rendelés  
 

3) A felek jelen szerződés módosítás aláírásával nyilatkoznak, hogy jelen szerződés módosítás megkötésére kellő 
felhatalmazással rendelkeznek, melyet Hatvan Város Önkormányzata tekintetében a 227/2021. (III. 31.) számú 
polgármesteri határozat biztosít.  
 

4) Felek megállapítják, hogy a szerződés módosítással nem érintett rendelkezéseit változatlan tartalommal 
hatályban tartják. 
 

5) Jelen szerződésmódosítás 5 egymással teljesen megegyező eredeti példányban készült, melyből 3 példány a 
megbízót, 2 példány a megbízottat illeti meg. 
 

6) Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
helybenhagyólag aláírják. 

 

Hatvan, 2021. március 31. 

 
 

Horváth Richárd polgármester Szabóné Dr. Szőgyör Zita 
Hatvan Város Önkormányzata Kórkép Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 

megrendelő szolgáltató 
 



Határozat száma:  228/2021. (III. 31.) sz. polgármes teri határozat  
 

Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
„Konzílium-ZS” Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3014 Hort, Kossuth L. u. 
122.; adószáma: 13446196110; cégjegyzékszáma: 10-09-026376; továbbiakban: Kft.) részére tulajdonosi 
nyilatkozatot adok arra vonatkozóan, hogy a 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 4/a. szám alatti ingatlan korlátozottan 
forgalomképes törzsvagyonnak minősül.  
A tulajdonosi nyilatkozat alapján hozzájárulok, hogy az ingatlant a Kft., mint egészségügyi szolgáltató a Dr. Nagy 
Tamás és Hatvan Város Önkormányzata között megkötött megbízási szerződés lejártáig használja, azt 
székhelyként bejelentse, a cégiratokban feltüntesse, illetve cégtábláját a megfelelő helyen kihelyezze. 
 
Határidő: 2021. március 31. (nyilatkozat kiadása) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  229/2021. (III. 31.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Dr. Reinelt Humán-egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3271 Visonta, Petőfi Sándor utca 
20.; adószáma: 28739616-1-10; cégjegyzékszáma: 10-09-038206; továbbiakban: Kft.) részére tulajdonosi 
nyilatkozatot adok arra vonatkozóan, hogy a 3000 Hatvan, Kossuth tér 8. szám alatti ingatlan korlátozottan 
forgalomképes törzsvagyonnak minősül.  
A tulajdonosi nyilatkozat alapján hozzájárulok, hogy az ingatlant a Kft., mint egészségügyi szolgáltató a Hatvan 
Város Önkormányzatával megkötött megbízási szerződés lejártáig használja, azt telephelyként bejelentse, a 
cégiratokban feltüntesse, illetve cégtábláját a megfelelő helyen kihelyezze. 
 
Határidő: 2021. március 31. (nyilatkozat kiadása) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  230/2021. (III. 31.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Hatvan Városi Értéktárról szóló beszámolót elfogadom. 
 
Határidő: (azonnal) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  231/2021. (III. 31.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
Hatvan Város Önkormányzatának a 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdés szerinti, 2021. évre vonatkozó 
közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadom. 
 
Határidő: 2021. március 31. (a Közbeszerzési Adatbázisba történő feltöltésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi Közbeszerzési Terve  

 

Ssz
. 

A közbeszerzési 
eljárás tárgya 

A 
közbeszerzésre 

irányadó 
eljárásrend 

A tervezett 
eljárás 
fajtája  

A beszerzés 
becsült értéke 

(nettó) 

A 
közbeszer-

zés 
tervezett 

mennyisége 

Az eljárás 
megindításá-
nak tervezett 

dátuma 

A 
szerződés 
teljesíté-

sének 
várható 
dátuma 

1. 

Bajcsy-Zsilinszky út 
4/A. sz. alatti felnőtt 
háziorvosi rendelők 

felújítása 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 115. § 
szerinti eljárás 

98.843.328.-Ft 1 db 
2021. január 

31-ig 

2021. 
december 

31-ig 



2. 

Zöldfelület 
kialakítása tárgyú 

kivitelezési munkák 
megrendelése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Nyílt eljárás 561.856.217.-Ft 1 db 
2021. május 31-

ig 

2022. 
június 30-

ig 

3. 

Tisztítószerek, 
irodaszer-papíráru 

és utántöltő 
anyagok beszerzése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Nyílt eljárás 16.708.551.-Ft 1 db 
2021. május 31-

ig 

2022. 
augusztus 

31-ig 

4. Gáz energia 
beszerzése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Nyílt eljárás 3.699.323.-Ft 1 db 
2021. július 31-

ig 

2022. 
szeptem-
ber 30-ig 

5. Villamos energia 
beszerzése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Nyílt eljárás 23.754.656.-Ft 1 db 
2021. október 

15-ig 

2022. 
december 

31-ig 

 
Határozat száma:  232/2021. (III. 31.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
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 Csízió-Stúdió Építési Kft. (székhely: 2360 Gyál, 
Kisfaludy u. 15.) ajánlattevőnek a benyújtott ajánlatát a közbeszerzésekről szóló 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. április 9. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  233/2021. (III. 31.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
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 Magyar-Ép Holding Kft. (székhely: 2173 Kartal, 
Bocskay u. 85.) ajánlattevőnek a benyújtott ajánlatát megfelelőnek nyilvánítom. 
 
Határidő: 2021. április 9. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  234/2021. (III. 31.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
30/2021. (I. 27.) számú polgármesteri határozat alapján indult, „Bajcsy-Zsilinszky út 4/A. sz. alatti felnőtt háziorvosi 
rendelők felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítom és nyertes ajánlattevőnek a 
Füzeséri Építő Zrt.-t (székhely: 2173 Kartal, Alkotmány u. 55/A.) hirdetem ki, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő 
érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés 
teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés c) pontján alapuló, a legjobb ár-érték arány 
szerinti érvényes ajánlatot, azaz nettó 93.036.953.- Ft + ÁFA, összesen bruttó 118.156.930.- Ft összesített ajánlati 
árnak, összesen 24 hónap jótállásnak, a kivitelezésbe 131 hónap szakmai többlettapasztalattal rendelkező – az 
ajánlattételi felhívás III.1.3) M/1.) pont szerinti – szakember bevonásának, továbbá a munkaterületen a 
kommunális hulladék szelektív módon történő gyűjtésének a vállalását tartalmazó ajánlatot. 
A szerződés teljesítéséhez a pénzügyi forrás bruttó 31.571.144.- Ft összeg pályázati támogatásból biztosított, az 
azon felül szükséges összeg Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a 5. sz. mellékletben szereplő ”Bajcsy- Zsilinszky úti orvosi rendelő felújítása 
támogatás + önerő” költséghelyen rendelkezésre áll. 



 
Határidő: 2021. április 9. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  235/2021. (III. 31.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
Hatvan Város Önkormányzata nevében pályázatot nyújtok be a 2021. évi „Tehetségbarát Önkormányzat” Díj 
elnyerésére.  
 
Határidő: 2021. április 9. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  236/2021. (III. 31.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
tulajdonosi hozzájárulást adok a Futball Club Hatvan Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, Népkert utca 2.) 
kérelmező részére, hogy a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő Hatvani Szent István Sportiskolai 
Általános Iskola, 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8. szám alatti, hatvani 2601/1 hrsz.-ú ingatlanának udvarán 12 
m x 24 m területű rekortán borítású sportpályát alakítson ki, labdaforgó hálót és palánkot helyezzen el. 
A tervezett beruházás során a kérelmező köteles a szakmai, a munka- és a 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:  237/2021. (III. 31.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
138/2020. (VI. 16.) számú polgármesteri határozatot hatályon kívül helyezem.  
 
Határidő: azonnal (határozat visszavonására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  238/2021. (III. 31.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva az 
ARANYFÁCÁN PRODUCT Termelő és Szolgáltató Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) részére tulajdonosi 
hozzájárulást adok 2023. június 16-ig a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő hatvani 0282/7 hrsz.-ú 
ingatlanon lévő K 139-es, a hatvani 0282/8 hrsz.-ú ingatlanon lévő K-140-es és a hatvani 0282/11 hrsz.-ú 
ingatlanon lévő K 29-es kataszteri számú kutak üzemeltetéséhez, azzal a feltétellel, hogy az ARANYFÁCÁN 
PRODUCT Termelő és Szolgáltató Kft.  
- az üzemeltetési engedélyezési eljárás során a hatóság részére benyújtott valamennyi dokumentum másolati 
példányát haladéktalanul, és 
- az eljárás során benyújtásra kerülő, valamint a kutak üzemeltetése során a hatóság részére beadásra kerülő 
valamennyi dokumentum másolati példányát a hatósághoz történő benyújtással egyidőben megküldi Hatvan 
Város Önkormányzata részére, 
- továbbá az üzemeltető az üzemeltetés során köteles a saját költségén a kutak állagmegóvásáról, 
karbantartásáról gondoskodni és folyamatos működőképes állapotát fenntartani. 
 
Jelen hozzájáruló nyilatkozat kizárólag a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál vízjogi üzemeltetési 
engedélyezési eljáráshoz használható fel. 
 
Határidő: azonnal (tulajdonosi hozzájárulás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  239/2021. (III. 31.) sz. polgármes teri határozat  

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



hatvani 3722 helyrajzi számú, 4471 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű magántulajdonú ingatlan 
vonatkozásában az ingatlan tulajdonosa részére legfeljebb mindösszesen bruttó 8.900.000,- Ft azaz Nyolcmillió-
kilencszázezer forint összeg erejéig és a hatvani 3731/7 helyrajzi számú, 3467 m2 nagyságú, kivett lakóház, udvar 
megnevezésű magántulajdonú ingatlan vonatkozásában az ingatlan tulajdonosa részére legfeljebb mindösszesen 
bruttó 6.900.000,- Ft azaz Hatmillió-kilencszázezer forint összeg erejéig vételi ajánlatot teszek. A vételi ajánlatok 
elfogadása esetén adásvételi szerződéseket kötök Hatvan Város Önkormányzata nevében. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között az „Ó-hatvani temető fejlesztése” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2021. április 30. (vételi ajánlatok megtételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  240/2021. (III. 31.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
hatvani Petőfi Sándor utcában parkolók kialakításához szükséges út- és vízépítési engedélyezési és kiviteli tervek 
elkészítésével Vass András egyéni vállalkozót (székhely: 3397 Maklár, Dobó István utca 16.) bízom meg bruttó 
1.270.000,- 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 felhalmozási kiadások között a „csapadékvíz-hálózat fejlesztések tervezése” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2021. április 20. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  241/2021. (III. 31.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a 126/2021. (III. 4.) számú határozatomat módosítom, 
és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítom meg: 
 
„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 alcélra Hatvan Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a hatvani 2722, 
2806/11 és 2806/4 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában a Balassi Bálint úti járda felújítása céljából. 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: azonnal (határozat módosítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  242/2021. (III. 31.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
elfogadom az önkormányzati fenntartású intézmények 2020. évi felújítási, tervszerű és időszerű karbantartási 
keretének felhasználásáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

2020. évi intézményfelújítási, tervszer ű és időszerű karbantartási feladatterv beszámoló 

Elvégzettett feladatok intézményenként (bruttó E Ft) 

Óvodák   
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy Zs. út 10.)   

tornaszoba bővítmény építési engedélyezési tervdokumentáció készítés 1 638 

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda Mesevilág Tagóvodája (3 000 H., Bajcsy Zs. út 13.)   



villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok javítása 404 
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmart y tér 1.)   

időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat (2020.07.23.) elvégzése 140 
tűz- és villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok javítása 476 

Hatvani Napsugár Óvoda ( 3000 Hatvan, Gódor K u.13.)   
időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat (2020.07.23.) elvégzése 159 

villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok javítása 2 345 

Általános Iskola   

Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetít ő és Képességfejleszt ő Általános Iskola (3000 Hatvan, 
Géza fejedelem utca 2.)   

tornaterem épületvillamossági és világítási terv készítése 420 

Rendelők   

VI-X. számú körzeti feln őtt háziorvosi rendel ő (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 4/A.)   
épületvillamossági és villámvédelmi kiviteli terv készítése 534 

II. számú körzeti gyermekorvosi rendel ő (3000 Hatvan, Horváth Mihály út 21.)   
gázkazán csere 915 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat   
Hajós Alfréd úti Bölcs őde (3000 Hatvan, Hajós A. út 1.)   
időszakos tűz- és villámvédelmi felülvizsgálat elvégzése 356 

Mohács úti Bölcs őde (3000 Hatvan, Mohács u. 3.)   
időszakos tűz- és villámvédelmi felülvizsgálat elvégzése 305 

Művelődési intézmény   
VOKE Liszt Ferenc M űvelődési Ház (3000 Hatvan, Mészáros L. út 6-8.)   

tető felújítás finanszírozása 15 000 
Előirányzott felhasználás összesen: 22 692 
Tartalékkeret (el nem költött keret) 22 308 

Költséghelyen rendelkezésre álló összesen: 45 000 
 

Határozat száma:  243/2021. (III. 31.) sz. polgármes teri határozat  
 

Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
elfogadom az önkormányzati fenntartású intézmények 2021. évi felújítási, tervszerű és időszerű karbantartási 
keretének a határozat melléklete szerinti tartalommal való felosztását. 
 
Határidő: 2021. december 31. (feladatok végrehajtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

2021. évi intézményfelújítási, tervszer ű és időszerű karbantartási feladatterv 

Tervezett feladatok intézményenként (bruttó E Ft)  

Óvodák   
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy Zs. út 10.)   

főbejárat előtti rész járólapburkolat teljes csere 19 m2 190 
konyha padló kőporcelán járólap csere, aljzatbeton felbontás és aljzatbetonozás 300 

Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai u. 9.)   

iroda, gyermek és felnőtt öltözőkben lambéria bontás falszárító vakolat készítés apácarács 
felszerelése, festés 1 240 

Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmart y tér 1.)   
árnyékolás a csoportszobák D-i homlokzati ablakain (10 db ablakra spaletta) 1 200 

Hatvani  Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi B. út 44.)   
villamos mérőhely szabványosítása 2000 

Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor K u. 13.)   

tűzvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok javítása 500 



gyermeköltöző (süni) kb.10 m2 linóleum cseréje járólapozása 110 
süni csoportban 3 db új radiátor beszerzése 360 

Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós A. u. 3 .)   

elektromos főelosztó szerelés tervezése, engedélyezése és kivitelezése, érintésvédelmi felülvizsgálat 
elvégzése 2 250 

Hatvani Csicserg ő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.)   
sárgarigó csoportszoba laminált padlóval való burkolása 44 m2 400 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat   
Intézményi székhely ( Hatvan, Radnóti tér 2/A A épüle t)   

recepciós asztalnál járólap burkolat javítás 2 m2 25 
Hajós Alfréd úti Bölcs őde (3000 Hatvan, Hajós A. út 1.)   

13/2020. számú tűzvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok javítása 300 
Mohács úti Bölcs őde (3000 Hatvan, Mohács u. 3.)   

érintésvédelmi és tűzvédelmi jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok javítása, kézi szerszámok 
érintésvédelmi felülvizsgálata 500 

gyermek öltözőnél utólagos vegyi falszigetelés, 9 fm , vakolat javítás 900 

Hatvany Lajos Közérdek ű Muzelális Gy űjtemény múzeumi raktár (3000 Hatvan, Balassi Bálint 
út 25.)   

elektromos szerelés tervezése, engedélyezése és kivitelezése, érintésvédelmi felülvizsgálat 
elvégzése 2 800 

Előirányzott felhasználás összesen: 10 275 
tartalékkeret 9 725 

Költséghelyen rendelkezésre álló összesen: 20 000 
 

Határozat száma:  244/2021. (III. 31.) sz. polgármes teri határozat  
 

Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
Hatvan városában a lakossági veszélyeshulladék-gyűjtési akciónap lebonyolításával (a lakosság által leadott 
veszélyes hulladékok összegyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása a vonatkozó előírások szerinti) a DESIGN 
Kft.-t (székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) bízom meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt legfeljebb bruttó 4.700.000,- Ft keretösszegig történő felhasználással. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Környezetvédelmi Alap” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  245/2021. (III. 31.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
MÉZSORÁS Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) bízom meg a Hatvan, Kossuth tér 2. számú ingatlan 
előtt a víznyelő szintbeemelésével, valamint a Hatvan, Pázsit utca 17. számú ingatlan mellett és a Hatvan, Bajcsy-
Zsilinszky út 41. számú ingatlan előtti csapadékvíz-elvezető hálózat akna beton fedlapjainak helyreállításával 
összesen bruttó 710.000,- 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 „Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  246/2021. ((III. 31.) sz. polgárme steri 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 
Nagy Máté Gábor egyéni vállalkozót (székhely: 5700 Gyula, Sánc utca 24.) bízom meg a Hatvan, Vas Gereben 
utca végén található garázssorok előtti önkormányzati tulajdonú terület csapadékvíz rendezésére vonatkozó 



kiviteli szintű engedélyes terv elkészítésével 480.000,- Ft összegben (alanyi ÁFA-mentes), mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Csapadékvíz- hálózat fejlesztések tervezése” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  247/2021. (III. 31.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
Vass András egyéni vállalkozót (székhely: 3397 Maklár, Dobó István utca 16.) bízom meg a Hatvan, Esze Tamás 
utcában járda építéséhez és csapadékvíz elvezetéséhez szükséges engedélyezési- és kiviteli tervek 
elkészítésével bruttó 635.000,- 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 felhalmozási kiadások között a „Csapadékvíz-hálózat fejlesztések tervezése” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  248/2021. (III. 31.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Hatvan, Bástya utcai parkoló közvilágításának a villamos energia ellátását biztosító kábel hibás szakaszának 
feltárási és kicserélési munkáinak elvégzésével a LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízom 
meg bruttó 257.496,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  249/2021. (III. 31.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Hatvan, Robert Bosch úton a közvilágítás villamos energia ellátását biztosító kábel hibahelyének kimérési, a hibás 
szakaszának feltárási és javítási munkáinak elvégzésével a LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 
8.) bízom meg bruttó 349.250,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  250/2021. (III. 31.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Hatvan, Bercsényi út – Bibó István út kereszteződésében található körforgalomban lévő megdőlt kandeláber 
helyreállítási munkáinak elvégzésével a LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízom meg 
bruttó 88.900,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 



Határozat száma:  251/2021. (III. 31.) sz. polgármes teri határozat  
 

Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
Hatvan, Mészáros Lázár út elején található kerékpáros és gyalogos aluljáró levezető szakaszán az oldalfalba 
épített LED szalagos világítás felújítási, tisztítási és javítási munkáinak elvégzésével a LEDVILLSZER Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízom meg bruttó 898.694,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  252/2021. (III. 31.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
tulajdonosi hozzájárulást adok a hatvani 249 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a 3000 
Hatvan, Munkácsy Mihály út 15/A. számú ingatlan előtt 2 db meggyfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 2 
db gömbkőris fa ültetésével kerüljenek pótlásra a 3000 Hatvan, Teleki úton. 
 
Határidő: 2021. április 15. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  253/2021. (III. 31.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
tulajdonosi hozzájárulást adok a hatvani 1965 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a 3000 
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 2. számú ingatlan mellett a Hajdú utcában 1 db hársfa kivágásához azzal a feltétellel, 
hogy a fa 1 db gömbkőris fa ültetésével kerüljön pótlásra a 3000 Hatvan, Teleki úton. 
 
Határidő: 2021. április 15. (tulajdonosi hozzájárulás megadására)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  254/2021. (III. 31.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
tulajdonosi hozzájárulást adok a hatvani 3383 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a 3000 
Hatvan, Akácfa u. 21. számú ingatlan előtt 3 db tuja kivágásához azzal a feltétellel, hogy a tuják 3 db gömbkőris fa 
ültetésével kerüljenek pótlásra a 3000 Hatvan, Teleki úton. 
 

Határidő: 2021. április 15. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  255/2021. (III. 31.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
tulajdonosi hozzájárulást adok a hatvani 1922 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a 3000 
Hatvan, Csokonai u. 7/B. számú ingatlan előtt 1 db közönséges nyírfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 
db gömbkőris fa ültetésével kerüljön pótlásra a 3000 Hatvan, Teleki úton. 
 

Határidő: 2021. április 15. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  256/2021. (III. 31.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
tulajdonosi hozzájárulást adok a hatvani 4604/20 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a 3000 



Hatvan, Gódor Kálmán u. 15. számú ingatlan mellett 1 db tuja kivágásához azzal a feltétellel, hogy a tuja 1 db 
gömbkőris fa ültetésével kerüljön pótlásra a 3000 Hatvan, Teleki úton. 
 

Határidő: 2021. április 15. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  257/2021. (III. 31.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
tulajdonosi hozzájárulást adok a hatvani 4221/2 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a 3000 
Hatvan, Horváth Mihály út 170/A. számú ingatlan előtt 4 db tuja kivágásához azzal a feltétellel, hogy a tuják 2 db 
díszcseresznye fa ültetésével kerüljenek pótlásra a helyszínen. 
 

Határidő: 2021. április 15. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  258/2021. (III. 31.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
tulajdonosi hozzájárulásomat adom a hatvani 2602 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a 
3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8/B. szám alatti ingatlanon, a Heves Megyei Szakképzési Centrum (3300 Eger, 
Kertész u. 128.) Újhatvani Tanműhely területén 12 db jegenyenyár fa és 1 db szürke nyárfa kivágásához, 
tekintettel arra, hogy favizsgáló és faápoló szakmérnök szakmai állásfoglalása szerint a fák minimális fahellyel 
rendelkeznek, a fákon nagy méretű száraz, lehasadt és fennakadt ágak vannak, a fák balesetveszélyesek. 
 

Határidő: 2021. április 15. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  259/2021. (III. 31.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
tulajdonosi hozzájárulásomat adom a hatvani 4185 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben az 
Óhatvani köztemető 13. parcella 4. sor 37. sírhely mellett 1 db tuja kivágásához. 
 

Határidő: 2021. április 15. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  260/2021. (III. 31.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
2021. év tavaszára tervezett ültetésekhez szükséges fák és cserjék beszerzésével, valamint hatvani helyszínre 
szállításával a MARÓTI DÍSZFAISKOLA Kft.-t (székhely: 2243 Kóka, Dózsa György út 47.) bízom meg bruttó 
2.233.740,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
számú önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Fák, cserjék közterületre” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  261/2021. (III. 31.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva úgy 
döntök, hogy a Pádár Péter r. főtörzsőrmester részére bérbe adott 3000 Hatvan, Gódor Kálmán u. 3. 4/1. szám 
alatti önkormányzati lakás bérleti szerződését 2021. április 8. napjától meghosszabbítom a bérlőnek a Hatvani 
Rendőrkapitányságnál (3000 Hatvan, Ratkó József utca 14.) meglévő alkalmazotti viszonya fennállásáig, de 
legfeljebb 2026. április 7-ig terjedő határozott időtartamra. 
 
 



Határidő: 2021. április 7. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  262/2021. (III. 31.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
3000 Hatvan, Pázsit u. 13. 2/1. szám alatti önkormányzati bérlakást Szalai Mónika Angéla (lakóhelye: 3000 
Hatvan, Pázsit u. 13. 2/1.), a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alkalmazottjának költségelven, pályázati eljárás mellőzésével 
közérdekű lakásként bérbe adom határozott időtartamra 2021. március 30-tól bérlő HATVANI MÉDIA és 
Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.-nél meglévő foglalkoztatotti 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 31. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  263/2021. (III. 31.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a 
3000 Hatvan, Hatvanas utca 4. szám alatti társasház 1/2021. számú írásbeli határozati javaslatáról igennel 
szavazok. 
Hatvan Város Önkormányzata nevében nyilatkozom, hogy érvényes társasházi közgyűlési döntés esetében a 
Hatvan, Hatvanas u. 4. szám alatti társasház tetőfelújításához a társasház hitel felvétele miatt a társasházi 
önkormányzati tulajdonú lakások, a Hatvan, Hatvanas u. 4. földszint 3. szám alatti lakás, valamint a Hatvan, 
Hatvanas u. 4. 1/2. szám alatti lakás után fizetendő lakásonkénti 7.000,- Ft többlet közös költség fizetését 100 
hónapos időtartamig vállalom. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „vagyonnyilvántartás,- és gazdálkodás, értékbecslés” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2021. április 7. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  264/2021. (IV. 1.) 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 a 
Hatvan Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények, kizárólagos tulajdonában álló gazdasági 
társaságok és a Hatvani Polgármesteri Hivatal munkavállalói részére történő temetési támogatás nyújtásáról szóló 
17/2021. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján nyújtható támogatás pénzügyi forrását Hatvan Város 
Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendeletben az önkormányzat 
egyéb szakfeladatai között a „Koronavírus elleni védekezés költsége” költséghely terhére biztosítom. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


