
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2022. évi 10. szám 2022. július 1.  
 
 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK  
 
 

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 
 

14/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete  
a képvisel ő-testület, valamint szervei szervezeti és m űködési szabályzatáról szóló 

35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosítás áról 
 
 

15/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete  
az egyes anyakönyvi szolgáltatások engedélyezésér ől, valamint az azokért fizetend ő díjak 

mértékér ől szóló 16/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet mó dosításáról 
 
 

16/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete  
a helyi gyermekvédelemr ől 

 
 

17/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete  
a szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) önk ormányzati rendelet módosításáról 

 
 

18/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete  
az intézményi élelmezési nyersanyagköltségr ől és azok térítési díjairól szóló 68/2013. (XII. 

13.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

19/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete  
Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabál yozási Tervér ől szóló 6/2019. (III. 29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
 
 

2022. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

  

 



Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
14/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 

a képvisel ő-testület, valamint szervei szervezeti és m űködési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörben 
eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) 
önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) 
önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

2. § 

Hatályát veszti a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI.26.) önkormányzati rendelet 
a) 37. § (7) bekezdése, 
b) 38. § (7) és (8) bekezdése. 

3. § 

Ez a rendelet 2022. július 2-án lép hatályba. 
 
Hatvan, 2022. június 30. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 

1. melléklet a 14/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez 
„6. melléklet a 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez 

 
Bizottsági átruházott hatáskörök 

 
1. Jogi és Ellen őrzési Bizottság 
 
1.1. Kivizsgálja az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést, és előterjeszti a képviselő-

testület következő ülésére az összeférhetetlenség megállapítását. 
1.2. Elvégzi a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát, gondoskodik azok nyilvántartásáról, kezeléséről és őrzéséről. 
1.3. A polgármester kezdeményezése alapján az érintett elhunyt személyt Hatvan város saját halottjának 

nyilvánítja. (Hatvan város saját halottjává nyilvánításról szóló 37/2006. (XII. 1.) önkormányzati rendelet.) 
1.4. Véleményezi a zászlóőrség tagjainak kinevezését és a kinevezés visszavonását. (Hatvan város címeréről, 

zászlójáról, pecsétjéről és használatuk rendjéről, valamint a közintézmények épületeinek és a közterületek 
fellobogózásáról szóló 53/2008. (IX. 26.) önkormányzati rendelet) 

 
2. Oktatási, M űvelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 
 
2.1. Mint fenntartó a törvényben foglaltak alapján meghatározza a könyvtár használati szabályzatát, jóváhagyja 

a könyvtár szervezeti és működési szabályzatát, ötéves továbbképzési tervét és éves beiskolázási tervét. 
(1997. évi CXL. törvény 68. §, valamint 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet) 

2.2. Mint fenntartó jóváhagyja az általa fenntartott muzeális intézmény szervezeti és működési szabályzatát, 
ötéves továbbképzési tervét és éves beiskolázási tervét. (1997. évi CXL. törvény 50. § (2) bekezdés b) 
pontja, valamint 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet) 

2.3. Mint fenntartó jóváhagyja az általa fenntartott közművelődési intézmény szervezeti és működési 
szabályzatát, ötéves továbbképzési tervét és éves beiskolázási tervét. (1997. évi CXL. törvény 78/I. § (4) 
bekezdés b) pontja, valamint 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet) 



2.4. Hozzájárulását adja az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmény – nevelőtestület által 
elfogadott – szervezeti és működési szabályzatához, házirendjéhez. (2011. évi CXC. törvény 25. § (4) 
bekezdése) 

2.5. Az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első 
határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé. (20/2012. (VIII. 
31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése) 

2.6. Meghatározza az óvoda felvételi körzetét. (2011. évi CXC. törvény 49. § (3) bekezdése) 
2.7. Engedélyezi az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények esetében a maximális 

csoportlétszámtól való eltérést. 
2.8. Dönt az ösztöndíj visszafizetési kötelezettségének megállapításáról. (Felsőoktatási intézményben tanulók 

ösztöndíjjal történő támogatásáról szóló 43/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet) 
2.9. Döntést hoz arról, hogy a sportegyesületek közül mely szervezetek milyen időtartamban, és milyen 

mértékben jogosultak a kedvezményes terembérlet és sportpálya bérlet igénybe vételére. 
2.10. Dönt a Civil Alapnak a költségvetésben biztosított összegének a keretek közötti felosztásáról. (A hatvani civil 

szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet) 
2.11. Dönt a Civil Alap kereteinek – kivéve a Szociális és egészségügyi keret – pályázati kiírásáról. (A hatvani 

civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet) 
2.12. Dönt a Civil Alapból támogatást nyert pályázó kérelme alapján a támogatási céltól eltérő módon történő 

felhasználás engedélyezéséről. (A hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) 
önkormányzati rendelet) 

2.13. Dönt a Civil Alapból nyújtott támogatásnak a támogatási céltól eltérő módon és a bizottság engedélye nélkül 
történő felhasználása esetén a már átutalt támogatás visszafizetéséről. (A hatvani civil szervezetek 
támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet) 

2.14. Dönt a Gazdálkodási Iroda által elvégzett ellenőrzés eredményének elfogadásáról. (A hatvani civil 
szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet) 

2.15. Amennyiben a civil szervezet vagy egyházközség a Civil Alapból kapott pénzügyi támogatással nem, vagy 
nem megfelelően számolt el, ennek tényét a bizottság határozatba foglalja. (A hatvani civil szervezetek 
támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet) 

 
3. Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság : 
 
3.1. A helyi gazdaságélénkítési program keretében dönt a kamattámogatásról. (A helyi gazdaságélénkítési 

programról szóló 50/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelet) 
3.2. Településrész fejlesztésére benyújtott pályázato(ka)t elbírálja minden év munkaterv szerinti január havi 

ülésén. (A magánerő bevonásával megvalósuló útépítés és közműfejlesztés finanszírozásának szabályairól 
szóló 45/2007.(X. 26.) önkormányzati rendelet) 

3.3. Az egyes helyi közút- és közműépítéssel összefüggő beruházás befejezését követően a beruházási 
összköltséget az igazolt teljes ráfordítás alapján a bizottság állapítja meg. (A magánerő bevonásával 
megvalósuló útépítés és közműfejlesztés finanszírozásának szabályairól szóló 45/2007. (X. 26.) 
önkormányzati rendelet) 

3.4. A közművesítési és útépítési hozzájárulás megfizetésére vonatkozóan a bizottság méltányosságból 
legfeljebb 12 havi kamatmentes részletfizetést, vagy legfeljebb 12 hónapra halasztást engedélyezhet. (A 
magánerő bevonásával megvalósuló útépítés és közműfejlesztés finanszírozásának szabályairól szóló 
45/2007. (X. 26.) önkormányzati rendelet) 

3.5. Évente meghatározza a helyi védelem alatt álló értékek feltárásához, fenntartásához, karbantartásához, 
felújításához elnyerhető vissza nem térítendő támogatás pályázati feltételeit. Javaslatot tesz a 
polgármesternek a fenti célokra rendelkezésre álló keretösszeg felhasználására. (A településkép 
védelméről szóló 38/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet.) 

3.6. Megadja a tulajdonosi hozzájárulást önkormányzati közterületeken történő fakivágás esetén. 
3.7. Közterületre fát, cserjét ültetni – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a városi főkertész véleménye 

alapján csak a bizottság engedélyével lehet. (A köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek 
használatáról szóló 17/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelet) 

3.8. Közterületre haszonnövény csak a bizottság által e célra kijelölt területekre, közösségi kertekbe ültethető. (A 
köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 17/2016. (VII. 1.) önkormányzati 
rendelet) 

3.9. Az állami közútkezelő, a rendőrség és az illetékes civil szervezetek véleményének kikérése után dönt a 
képviselő-testület által jóváhagyott komplex forgalmi renden belüli egyedi változásról. 

3.10. A bizottság a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet alapján a Magyar 
Közlönyben közzétett, az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, 
felújításának állami támogatására vonatkozó mindenkori nyilvános pályázati felhívás közzétételétől 
számított 60 napon belül a pályázati felhívással összhangban önkormányzati támogatásra vonatkozó 
pályázati felhívást fogad el. (Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 63/2008. (X. 31.) önkormányzati rendelet) 

3.11. A bizottság elbírálja a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet alapján a 
Magyar Közlönyben közzétett, az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerűsítésének, felújításának állami támogatására vonatkozó mindenkori nyilvános pályázati felhívás 



alapján elfogadott, önkormányzati támogatásra vonatkozó pályázati felhívásra benyújtott pályázatokat. (Az 
iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának 
támogatásáról szóló 63/2008. (X. 31.) önkormányzati rendelet) 

3.12. Nem lakás célú helyiség bérlete tekintetében a bérbeadói jogokat a bizottság gyakorolja. (Az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati 
rendelet) 

3.13. A nem lakás célú helyiség közérdekből történő bérbeadása esetén a helyiségre vonatkozó bérleti szerződés 
meghosszabbításáról a bizottság dönt. (Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről 
és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet) 

3.14. Nem lakáscélú helyiség bérleti joga kizárólag önkormányzati tulajdonú másik nem lakáscélú helyiség bérleti 
jogára cserélhető, amennyiben a nem lakáscélú helyiségek cseréjéhez a bizottság nem lakáscélú 
helyiségek hasznosításával kapcsolatos koncepcióját figyelembe véve előzetesen hozzájárult. (Az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) 
önkormányzati rendelet) 

3.15. Lakás és nem lakás célú helyiség pályázat útján történő elidegenítése esetén a pályázatok bontására a 
bizottság jogosult. (Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 
szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet) 

3.16. Dönt a „Tiszta, virágos Hatvanért” cím adományozásáról, illetve visszavonásáról. („Tiszta, virágos 
Hatvanért” cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 37/2008. (V. 30.) önkormányzati 
rendelet.) 

3.17. A bizottság átcsoportosítást engedélyez az önkormányzat tárgyévi költségvetésében a jóváhagyott 
előirányzatok között esetenként 20 millió Ft összeghatárig. 

3.18. A bizottság rendelkezik az önkormányzat tárgyévi költségvetésében az általános- és céltartalék 
felhasználásával esetenként 5 millió Ft összeghatárig. 

3.19. Közbeszerzési értékhatárt el nem érő megrendelés, beszerzés, beruházás esetén, amennyiben a 
szerződés értéke nem éri el a nettó 15.000.000,- Ft-ot, jogosult dönteni a nyertes ajánlattevőről. 

3.20. A képviselő-testület által kiírt közbeszerzési eljárás alapján jogosult az eljárásban részt vevő – képviselő-
testület által megválasztott – bíráló bizottság véleménye alapján az eljárás nyertes ajánlattevőjének 
kiválasztására, illetve a közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítására. 

3.21. Az önként csatlakozott szervezet a helyben központosított közbeszerzések köréből az adott közbeszerzési 
eljárás megindítását megelőzően kiléphet, amennyiben az általa felhozott nyomós gazdasági érdekre való 
tekintettel a bizottság az erre vonatkozó írásbeli kérelmének helyt ad. (A helyben központosított 
közbeszerzésekről szóló 48/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet) 

3.22. Dönt az önkormányzat tulajdonában álló vagyontárgy feletti visszterhes rendelkezési jog gyakorlásáról, 
amennyiben annak forgalmi értéke a 2 millió forintot nem haladja meg. (Az önkormányzat 
vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet) 

3.23. Dönt az önkormányzat tulajdonában álló vagyontárgy visszterhes egyéb hasznosításáról amennyiben annak 
forgalmi értéke 1 millió forint és 4 millió forint közé esik. (Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 
11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet) 

3.24. Dönt az önkormányzat tulajdonában álló vagyontárgy ingyenes egyéb hasznosításáról Hatvan város 
közigazgatási területén tevékenységet folytató közhasznú, vagy kiemelkedően közhasznú szervezetként 
nyilvántartásba vett szervezet részére, amennyiben azt közérdekű tevékenység végzésére kívánja 
használatba venni. (Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet) 

3.25. Dönt idegen vagyonelem tulajdonjogának, tulajdonjogi részjogosítványának visszterhesen történő 
megszerzéséről, amennyiben annak forgalmi értéke a 8 millió forintot nem haladja meg, és a forrás az 
önkormányzat adott évi költségvetésében rendelkezésre áll. (Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról 
szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet) 

3.26. Dönt idegen vagyontárgy tulajdonjogának, egyéb tulajdoni részjogosítványának ingyenesen történő 
megszerzéséről, amennyiben annak forgalmi értéke a 2 millió forintot nem haladja meg. (Az önkormányzat 
vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet) 

3.27. Dönt idegen vagyontárgy egyéb visszterhes hasznosításáról annak forgalmi értékétől függetlenül, 
amennyiben a forrás az önkormányzat adott évi költségvetésében rendelkezésre áll. (Az önkormányzat 
vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet) 

3.28. Jóváhagyja a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetői által elfogadott, a 
gazdasági társaság működésére vonatkozó szabályzatokat. 

3.29. A Környezetvédelmi Alapba befolyt összeget, amely a tárgyévben nem került felhasználásra, lekötött 
betétként kell kezelni. A lekötésről a tárgyévet követő év január tizenötödikéig kell intézkedni. A lekötés 
feloldásáról a bizottság dönt. (A Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 20/2008.(III. 28.) 
önkormányzati rendelet) 

3.30. Bruttó 2.000.000 és 10.000.000 Ft értékhatár közé eső pályázat esetében a pályázat a bizottság 
jóváhagyásával nyújtható be, amennyiben a pályázathoz önerő szükséges. 

3.31. Közterület rendeltetésétől eltérő használatáért fizetendő használati díj alól mentesítést a jegyző a bizottság 
egyetértésével adhat. (A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról 
szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet) 



3.32. A bizottság egyetértésével a közterület-használat a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek 
létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet 7. és 9. §-ában foglalt 
esetekben legfeljebb 25 éves időtartamra is megadható. (A közterületek használatáról, valamint a 
parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet) 

3.33. Közterület rendeltetésétől eltérően hatósági engedély alapján használati díj megfizetése nélkül a 
közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet 7. §-ában felsorolt esetekben használható, amennyiben a bizottság a használati díj 
fizetése alóli mentesítéshez határozatával hozzájárult. (A közterületek használatáról, valamint a 
parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet) 

3.34. Amennyiben közterületen közterület-használati engedély nélkül épületet létesítettek és az ügyben az eljárás 
nem tartozik más szerv hatáskörébe – a bizottság dönt az épület tulajdonosának kötelezéséről, az engedély 
nélküli használat megszüntetésének és az eredeti állapot helyreállításának elrendeléséről. (A közterületek 
használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet) 

 
4. Szociális és Lakásügyi Bizottság 
 
4.1. Dönt a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjra való jogosultság megállapításáról. (A Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályairól szóló 35/2007. (VIII. 31.) önkormányzati 
rendelet) 

4.2. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében, 11. § (3) bekezdésében, 15. § 
(1)-(4) bekezdésében, 15/A. § (2) és (4) bekezdésében, 20. § (4) és (7) bekezdésében, 21. § (3) 
bekezdésében, 24. § (2), (4) és (10) bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében, 32. § (3) bekezdésében, 34. § 
(5) bekezdésében, 34/B. § (1) és (3) bekezdésében, 34/C. § (2) bekezdésében, 34/F. § (1)-(5) 
bekezdésében, 40. §-ában, 41. § (1) és (4) bekezdésében, 44. § (1) bekezdésében, valamint 44/A. § (1) és 
(3) bekezdésében meghatározott esetekben a Szociális és Lakásügyi Bizottság dönt. 

4.3. Az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról a Szociális és Lakásügyi Bizottság dönt. (Az első lakáshoz 
jutók pénzügyi támogatásáról szóló 11/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelet) 

4.4. Az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 11/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 7. § (1d), 
(1e), (1f) és (2) bekezdésében, 8. § (7) bekezdésében, 9. § (6) bekezdésében, 10. § (4) bekezdésében, 11. 
§ (1) bekezdésében, valamint 12. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott esetekben a Szociális és 
Lakásügyi Bizottság dönt. 

4.5. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 17/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 13. § (1), (3), (8) és (9) 
bekezdésében meghatározott esetekben a Szociális és Lakásügyi Bizottság dönt. 

4.6. A szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelet 10. § (5) bekezdésében, 11. § (1) 
bekezdésében, 16. § (5) és (6) bekezdésében és 23. § (8) bekezdésében meghatározott esetekben a 
Szociális és Lakásügyi Bizottság dönt. 

4.7. Határozattal dönt a személyi térítési díj összegéről, ha a jogosult annak összegét vitatja vagy csökkentését, 

illetve elengedését kéri. (1993. évi III. törvény 115. § (4) bekezdése) 
4.8. Dönt a Civil Alap Szociális és egészségügyi keretének pályázati kiírásáról. (A hatvani civil szervezetek 

támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet) 
4.9. Dönt a Civil Alap Szociális és egészségügyi keretéből támogatást nyert pályázó kérelme alapján a 

támogatási céltól eltérő módon történő felhasználás engedélyezéséről. (A hatvani civil szervezetek 
támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet) 

4.10. Dönt a Civil Alapból nyújtott támogatásnak a támogatási céltól eltérő módon és a bizottság engedélye nélkül 
történő felhasználása esetén a már átutalt támogatás visszafizetéséről. (A hatvani civil szervezetek 
támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet) 

4.11. Dönt a Gazdálkodási Iroda által elvégzett ellenőrzés eredményének elfogadásáról. (A hatvani civil 
szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet) 

4.12. Amennyiben a civil szervezet a Civil Alapból kapott pénzügyi támogatással nem, vagy nem megfelelően 
számolt el, ennek tényét a bizottság határozatba foglalja. (A hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet)” 

 
2. melléklet a 14/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez 

„7. melléklet a 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez 
 

Polgármesteri átruházott hatáskörök 
 
1. A helyi védelem alatt álló értékek feltárására, fenntartására, karbantartására, felújítására vonatkozó 

keretösszeg felhasználásáról a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján a 
polgármester dönt. A pályázati úton elnyerhető, a fenti célok megvalósítására vonatkozó vissza nem 
térítendő támogatásról a polgármester dönt. (A településkép védelméről szóló 38/2017. (XII. 15.) 
önkormányzati rendelet.) 



2. A településkép védelméről szóló 38/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet szerinti településképi 
véleményezési eljárás, településképi bejelentési eljárás, településképi kötelezés és helyrehozatali 
kötelezettség megállapítása során a polgármester dönt. 

3. Kiadja a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában vagy kezelésében lévő csapadékvíz-elvezető 
hálózattal kapcsolatos közmű nyilatkozatot, vagy befogadó nyilatkozatot. 

4. A csapadékvíz elvezetésének általános szabályaitól eltérni csak érvényes közútkezelői és vízkezelői 
engedély birtokában lehet. A vízkezelői engedélyt kérelemre Hatvan város polgármestere a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján adja ki. (A köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról 
szóló 17/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelet) 

5. Tulajdonosi hozzájárulást ad közmű létesítmény (víz, villamos energia, gáz energia, szennyvíz, 
csapadékvíz, kommunikációs hálózat stb.), továbbá út önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon és 
közterületen történő elhelyezéséhez, átalakításához, megszűntetéséhez. 

6. Építési engedélyköteles építmény közterületen való elhelyezéséhez a polgármester tulajdonosi 
hozzájárulása szükséges. (A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és 
használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet). 

7. Elbírálja a Hatvan város közigazgatási területén lévő általános iskolába járó tanuló első államilag elismert 
nyelvvizsga bizonyítványának megszerzésére vonatkozó támogatási kérelmet. (Az első államilag elismert 
nyelvvizsga bizonyítvány megszerzésének támogatásáról 31/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendelet). 

8. A felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő támogatásáról a polgármester dönt. A pályázaton 
nyertes hallgatókkal Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a polgármester ösztöndíj szerződést köt. 
(Felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő támogatásáról szóló 43/2012. (VIII. 31.) 
önkormányzati rendelet) 

9. A polgármester kérelemre, méltányosságból a visszafizetésre legfeljebb 24 havi részletfizetést 
engedélyezhet, ha a visszafizetés az ösztöndíjas vagy családja megélhetését veszélyeztetné. 
(Felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő támogatásáról szóló 43/2012. (VIII. 31.) 
önkormányzati rendelet) 

10. A polgármester kérelem alapján a diploma megszerzésének szerződésben vállalt határidejét módosíthatja, 
ha az ösztöndíjas vállalt kötelezettségét önhibáján kívüli ok miatt – különösen betegség, baleset miatt – 
nem tudja teljesíteni. (Felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő támogatásáról szóló 43/2012. 
(VIII. 31.) önkormányzati rendelet) 

11. Az önkormányzat által támogatott beruházás keretében megépült útra, közműre az együttműködésben részt 
nem vett érintett ingatlan tulajdonosa a polgármester határozata alapján csatlakozhat. (A magánerő 
bevonásával megvalósuló útépítés és közműfejlesztés finanszírozásának szabályairól szóló 45/2007. (X. 
26.) önkormányzati rendelet). 

12. Szükséglakás bérbeadásáról a polgármester dönt. (Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet) 

13. A tulajdonos nevében a polgármester az üres lakás önkényes elfoglalásától számított hatvan napon belül a 
jegyzőtől is kérheti a lakás kiürítésének elrendelését, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény szabályai szerint. (Az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati 
rendelet) 

14. Részletfizetési kedvezmény a fizetési meghagyásos vagy peres eljárásban kérelemre nyújtható, melyről a 
polgármester dönt. (Az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 11/2019. (IV. 26.) önkormányzati 
rendelet) 

15. A támogatott ingatlanára vonatkozó további jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséhez, a 
jelzálogsorrend cseréjéhez, meglévő terhek más ingatlanra történő átterheléséhez az önkormányzat 
nevében a polgármester – az önkormányzat javára szolgáló bejegyzést megelőző vagy követő sorrendben 
– járulhat hozzá, amennyiben ez az önkormányzat érdekét nem sérti. (Az első lakáshoz jutók pénzügyi 
támogatásáról szóló 11/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelet) 

16. A megállapodásban foglalt támogatás visszafizetése esetén a polgármester kéri a Földhivataltól az 
önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törlését. (A lakáscélú 
helyi támogatásokról szóló 17/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelet) 

17. A lakáscélú támogatás visszafizetési kötelezettsége alóli mentesítés esetén a polgármester a Hatósági 
Iroda útján értesíti a hitelintézetet és kezdeményezi a Földhivatalnál az ingatlant terhelő jelzálogjog, 
valamint elidegenítési és terhelési tilalom törlését. (A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 17/2005. (IV. 29.) 
önkormányzati rendelet) 

18. További jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséhez, meglévő terhek más ingatlanra 
történő átterheléséhez a polgármester járulhat hozzá, amennyiben az az önkormányzat érdekét nem sérti, 
különösen: szociálpolitikai kedvezmény, munkáltatói támogatás igénylésekor, köztartozások behajtásának 
biztosítása érdekében, illetőleg a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 17/2005.(IV.29.) önkormányzati 
rendelet 13. § (3) bekezdés c) pontja szerint másik ingatlan megszerzése esetén. (A lakáscélú helyi 
támogatásokról szóló 17/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelet) 

19. Amennyiben a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 17/2005. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 13. § (3) 
bekezdésében felsorolt okok alapján kerül az ingatlan elidegenítésre és a kedvezményezett a fennálló 
tartozását kiegyenlítette, úgy – kérelmére – a bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalmat a polgármester 
feloldhatja. (A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 17/2005. (IV. 26.) önkormányzati rendelet). 



20. Évente április 1-ig közzéteszi a „Tiszta, virágos Hatvanért” cím elnyerésére vonatkozó pályázati felhívást. 
(„Tiszta, virágos Hatvanért” cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 37/2008. (V. 30.) 
önkormányzati rendelet). 

21. „Hatvan Város Polgármesterének Díszoklevele” kitüntetést a polgármester az alpolgármesterrel 
egyetértésben adományozza. A kitüntetést érdemtelenné válás esetén a polgármester az alpolgármesterrel 
egyetértésben visszavonja. (A város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról 
szóló 49/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet) 

22. „Hatvan Város Sportjáért Díszoklevél” kitüntetést a polgármester az alpolgármesterrel egyetértésben 
adományozza. A kitüntetést érdemtelenné válás esetén a polgármester az alpolgármesterrel egyetértésben 
visszavonja. (A város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról szóló 49/2008. 
(VIII. 29.) önkormányzati rendelet) 

23. Polgári peres eljárást kezdeményezhet az önkormányzat nevében 5 millió Ft pertárgy értékig, illetve polgári 
peres eljárásokban 5 millió Ft pertárgy értékig ellátja az önkormányzat alperesként való képviseletét. 

24. Megadja a hozzájárulást önkormányzati tulajdonú területet, műtárgyat, létesítményt érintő polgári célú 
pirotechnikai tevékenységhez. 

25. A Hatvani Tankerületi Központ vagyonkezelésébe adott köznevelési intézményeknek a vagyonkezelés 
tárgyát nem képező ingatlanrészeinek hasznosítása esetében a szerződések megkötésére a polgármester 
jogosult. Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet 5. és 6. mellékletében 
nem szereplő helyiségek hasznosításáról és az ezzel kapcsolatos szerződés tartalmáról a 15. §-ban 
foglaltak figyelembe vételével a polgármester dönt. (Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 
11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet) 

26. A polgármester dönt az önkormányzat saját tulajdonát képező vagyontárgy visszterhes egyéb 
hasznosításáról, amennyiben annak forgalmi értéke az 1 millió forintot nem haladja meg. (Az önkormányzat 
vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet) 

27. Bruttó 2.000.000 Ft értékhatárt el nem érő pályázat esetében a pályázat a polgármester jóváhagyásával 
nyújtható be, amennyiben a pályázathoz önerő nem szükséges. 

28. Az önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőinek jutalmazásáról a polgármester dönt. 
29. Gyakorolja a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság ügyvezetője felett az egyéb 

(jogviszony létesítésén és megszűntetésén kívüli) munkáltatói jogokat. 
30. A zászlóőrség tagjait a polgármester az alpolgármesterekkel egyetértésben három éves határozott 

időtartamra nevezi ki, melyről határozatot hoz. A polgármester az alpolgármesterekkel egyetértésben 
jogosult a zászlóőri kinevezést indoklás nélkül visszavonni. (Hatvan város címeréről, zászlójáról, pecsétjéről 
és használatuk rendjéről, valamint a közintézmények épületeinek és a közterületek fellobogózásáról szóló 
53/2008. (IX. 26.) önkormányzati rendelet) 

31. A polgármester dönt a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott „polgármesteri keret” 
felhasználásáról. 

32. A polgármester dönt az éven belüli forgatási célú értékpapír vásárlásáról, a hiteltörlesztésről, a szabad 
pénzeszközök törvényben szabályozott betétként történő elhelyezéséről és visszavonásáról. 

33. A polgármester átcsoportosítást engedélyez az önkormányzat tárgyévi költségvetésében a jóváhagyott 
előirányzatok között esetenként 20 millió Ft összeghatárig. 

34. A polgármester rendelkezik az önkormányzat tárgyévi költségvetésében az általános- és céltartalék 
felhasználásával esetenként 5 millió Ft összeghatárig. 

35. A polgármester jogosult bizalmi jellegű jogi, műszaki, pályázati, közgazdasági szakértelmet igénylő 
tevékenység ellátására kötelezettséget vállalni esetenként bruttó 10 millió Ft összeghatárig. 

36. Közbeszerzési értékhatárt el nem érő megrendelés, beszerzés, beruházás esetén, amennyiben a 
szerződés értéke nem éri el a nettó 500.000,- Ft-ot, jogosult dönteni a nyertes ajánlattevőről. 

37. A polgármester jogosult az önkormányzat felé fennálló tartozás megfizetésével kapcsolatos részletfizetésre 
vonatkozó megállapodást kötni legfeljebb 18 havi időtartamra, amennyiben a tartozás összege a nettó 10 
millió forintot nem haladja meg. 

38. Az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről Hatvan város polgármestere dönt. (A szociális 
ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelet) 

39. A szociális vásárlási kedvezményre vonatkozó kérelmek elbírálásáról és a kedvezmény igénybe vételére 
jogosító Hatvan Kártya ingyenes kiállításáról a polgármester dönt. (A szociális ellátásokról szóló 32/2021. 
(X. 2.) önkormányzati rendelet) 

40. A szociális vásárlási kedvezményre vonatkozó jogosultság megszüntetéséről és a térítésmentesen kiadott 
Hatvan Kártyát bevonásáról a polgármester dönt. (A szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) 
önkormányzati rendelet) 

41. A Hatvan Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények, kizárólagos tulajdonában álló 
gazdasági társaságok és a Hatvani Polgármesteri Hivatal munkavállalói részére történő temetési 
támogatásról a polgármester dönt. (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.) 

42. A gyermeket nevelő családok támogatásáról a polgármester dönt. (A gyermeket nevelő családok 
támogatásáról szóló 10/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet) 

43. Az általános iskolai tanulmányokat kezdő gyermekek támogatásáról a polgármester dönt. (Az általános 
iskolai tanulmányokat kezdő gyermekek támogatásáról szóló 11/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet) 



44. A nyugellátásban részesülők pénzügyi támogatásáról a polgármester dönt. (A nyugdíjasok, nyugdíjszerű 
ellátásban részesülők pénzügyi támogatásáról szóló 12/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet)” 

 
3. melléklet a 14/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez 

„10. melléklet a 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez 
 

Jegyzői átruházott hatáskörök 
 
1. A gyermek nevelése jogán megállapítható pénzbeli támogatásról a jegyző dönt. (A helyi gyermekvédelemről 

szóló 16/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelet.) 
2. A bölcsődei felvételi kérelmet elbíráló intézményvezetői döntés elleni fellebbezésről a jegyző dönt. (A helyi 

gyermekvédelemről szóló 16/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelet.) 
3. A jegyző ellenőrzi az étkezési térítési díj befizetését. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, a jegyző 15 

napos határidő megjelölésével a kötelezettet írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Három 
havi térítési díj tartozás esetén a jegyző fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezhet. A tartozás 
megtérüléséig a jegyző határozattal dönthet az ellátás esetleges megszüntetéséről. 

4. Köteles az arra rászorulóknak – tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére – települési támogatást, 
étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. 
(1993. évi III. törvény 7. §) 

5. A jegyző dönt a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésének elrendeléséről a hatáskörébe utalt 
ellátások esetén. (1993. évi III. törvény 17. §) 

6. Szociális rászorultság esetén a jogosult számára települési támogatást állapít meg. (1993. évi III. törvény 
25. § (3) bekezdése) 

7. Az elhagyott hulladék felszámolásával kapcsolatos helyi intézkedések a jegyző hatáskörébe tartoznak. (A 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet) 

8. A lakbértámogatás megállapításáról a jegyző dönt. (A szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) 
önkormányzati rendelet) 

9. A szociális zöldterület-gondozási szolgáltatás iránti kérelemről a jegyző dönt. (A szociális ellátásokról szóló 
32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelet) 

10. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján helyi önkormányzati utak vonatkozásában a 
közútkezelői hozzájárulás megadása, valamint az útkezelői feladatok ellátása. 

11. Közterület rendeltetésétől eltérő használatáról a jegyző dönt. (A közterületek használatáról, valamint a 
parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet) 

12. Közút, járda területének nem közlekedési célú igénybevételéről a jegyző dönt. (A közterületek 
használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet) 

13. Közterület rendeltetésétől eltérő használatáért fizetendő használati díj megfizetése alól részben vagy 
egészben mentesítést a jegyző a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyetértésével adhat. 
(A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 
30.) önkormányzati rendelet) 

14. A hatósági engedéllyel ellentétes közterület-használat esetén a jegyző jogosult a hatósági engedélyt 
határozattal azonnali hatállyal visszavonni. (A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek 
létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet) 

15. A közterület eltérő használatára vonatkozó hatósági engedély megadása a jegyző mérlegelési jogkörébe 
tartozik abban az esetben, ha a közterület használat olyan területet érint, amely a településképet 
nagymértékben meghatározza, és ezt a tényt a főépítész szakmai véleményében feltünteti. (A közterületek 
használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet) 

16. Az egy évnél hosszabb időtartamra szóló közterület rendeltetésétől eltérő használatára vonatkozó hatósági 
engedély az engedély jogosultjának írásbeli kérelme alapján szüntethető meg. A benyújtott kérelem szerint 
a hatósági engedély megszüntetését a jegyző mérlegelés alapján, méltányosságból engedélyezi. (A 
közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet) 

17. A filmforgatás célú közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződés jóváhagyásáról, annak 
megtagadásáról, díjfizetési mentesség megállapításáról a jegyző dönt. 

18. A súlykorlátozást előíró közúti jelzőtáblákkal jelzett útszakaszokra vonatkozó behajtási engedélyről a jegyző 
dönt. (Hatvan város területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 7/2016. (II. 26.) 
önkormányzati rendelet) 

19. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt lefolytatja a közigazgatási hatósági 
eljárást, és elbírálja a cselekményt. (A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet) 

20. A köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletben 
szabályozott önkormányzati hatósági ügyekben lefolytatja a közigazgatási hatósági eljárást. (A köztisztaság 
fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 17/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelet) 

21. Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott bérleti díj 
mértékétől alacsonyabb bérleti díjat, vagy ingyenes használatba adást is megállapíthat. Haszonszerzési 



céllal történő igénybe vétel esetén a rendeletben meghatározott bérleti díj mértékétől nagyobb összeget is 
meghatározhat a jegyző. (Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet)” 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
15/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 

az egyes anyakönyvi szolgáltatások engedélyezésér ől, valamint az azokért fizetend ő díjak mértékér ől 
szóló 16/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet módo sításáról 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. §-ában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Az egyes anyakönyvi szolgáltatások engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 
16/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A házasságkötés és egyéb családi esemény hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításának díja 40.000 Ft.” 

(2) Az egyes anyakönyvi szolgáltatások engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 
16/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(4) Munkaidőn kívül történő házasságkötés és egyéb családi esemény lebonyolítása esetén a többletszolgáltatás 
ellentételezéseként bruttó 20.000 Ft rendezési költséget kell fizetni. A díj a szervezéshez kapcsolódó szolgáltatási 
költségeket (hangosítás, rezsiköltség, munkadíj, egyéb költség) tartalmazza. 

(5) Házasságkötés és egyéb családi esemény esetén a rendezési költségen túlmenően többletszolgáltatási díjat 
kell fizetni, amennyiben arra a házasulók vagy a családi eseményen résztvevők igényt tartanak. A 
többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak részletezését az 1. melléklet tartalmazza.” 

2. § 

Az egyes anyakönyvi szolgáltatások engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 
16/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6. § 

(1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és egyéb családi esemény lebonyolításában közreműködő 
anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő 
vagy házasságkötésenként, továbbá egyéb családi eseményenként bruttó 10.000 Ft díjazás illeti meg. 

(2) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés és egyéb családi esemény lebonyolításában közreműködő 
anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő 
vagy eseményenként bruttó 15.000 Ft díjazás illeti meg. 

(3) Az anyakönyvvezetőt minden évben külön ruházati juttatás illeti meg, amelynek mértéke a mindenkori 
illetményalap 100 %-a. A juttatás a ruhavásárlást igazoló számlák benyújtását követően a tárgyévben, egy 
összegben kerül kifizetésre.” 

3. § 

Az egyes anyakönyvi szolgáltatások engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 
16/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

4. § 

Hatályát veszti az egyes anyakönyvi szolgáltatások engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak 
mértékéről szóló 16/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet 
a) 4. § (3) bekezdése, 
b) 7. § (2) bekezdése, 
c) 2. melléklete. 

 



5. § 

Ez a rendelet 2022. július 2-án lép hatályba. 
 
Hatvan, 2022. június 30. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
1. melléklet a 15/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez 

„1. melléklet a 16/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 
 

 
1. Házasságkötés és házassági évfordulós ünnepségek többletszolgáltatásának ellentételezéseként 

fizetend ő díjak: 
 

Nászinduló gépzenei kísérettel bruttó 3.000 Ft 
Pezsgős pohárköszöntő bruttó 2.500 Ft 
Emléklap bruttó 1.500 Ft 
Emléklap díszborítóban bruttó 4.000 Ft 
Gyertyagyújtás bruttó 2.000 Ft 
Homokszórás bruttó 8.000 Ft 
Pezsgős pohár (2 db gravírozva a ceremónia után elvihető) bruttó 10.000 Ft 

 
 
 

2. Névadó esetén többletszolgáltatás ellentételezése ként fizetend ő díjak: 
 

Virág (1 szál) bruttó 2.000 Ft 
Emléklap bruttó 1.500 Ft 
Pezsgős pohárköszöntő bruttó 2.500 Ft” 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
16/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 

a helyi gyermekvédelemr ől 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 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: 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. § 

(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Hatvan város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 
Gyvt.) 4. §-ában meghatározott személyekre. 

(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a Gyvt. 21/A. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott ellátotti körre. 

2. § 

E rendelet alkalmazásában: 
a) gyermek: a Gyvt. 5. § a) pontja szerinti meghatározás; 
b) fiatalkorú: a Gyvt. 5. § b) pontja szerinti meghatározás; 
c) fiatal felnőtt: a Gyvt. 5. § c) pontja szerinti meghatározás; 
d) a gyermek hozzátartozói: a Gyvt. 5. § d) pontja szerinti meghatározás; 
e) a gyermek közeli hozzátartozói: a Gyvt. 5. § e) pontja szerinti meghatározás; 
f) a gyermek tartására kötelezett személy: a Gyvt. 5. § f) pontja szerinti meghatározás; 
g) gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység: a Gyvt. 5. § g) pontja szerinti meghatározás; 
h) ellátás: a Gyvt. 5. § i) pontja szerinti meghatározás; 



i) természetbeni ellátás: a Gyvt. 5. § j) pontja szerinti meghatározás; 
j) tartós betegség: a Gyvt. 5. § p) pontja szerinti meghatározás; 
k) jövedelem: a Gyvt. 5. § r) pontja szerinti meghatározás; 
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; 
n) rendszeres jövedelem: a Gyvt. 5. § z) pontja szerinti meghatározás; 
o) család: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. 

§ (1) bekezdés c) pontja szerinti meghatározás; 
p) rendszeres pénzellátás: az Szt. 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti meghatározás; 
q) keresőtevékenység: az Szt. 4. § (1) bekezdés j) pontja szerinti meghatározás; 
r) egyedülálló: az Szt. 4. § (1) bekezdés l) pontja szerinti meghatározás. 

II. Fejezet 
Pénzbeli és természetbeni ellátások 

1. Közös szabályok 

3. § 

(1) Az önkormányzat a Gyvt. alapján pénzbeli támogatást és természetbeni ellátást biztosít. 

(2) A Gyvt. alapján az önkormányzat által biztosított természetbeni ellátás a gyermekétkeztetés, mely 
a) bölcsődében, 
b) óvodában, 
c) általános iskolai és középfokú iskolai menzán és 
d) középiskolai kollégiumban 
vehető igénybe. 

2. Gyermek nevelése jogán megállapítható pénzbeli t ámogatás 

4. § 

(1) A gyermek nevelése jogán adható pénzbeli támogatás lehet jövedelem alapján 
a) jövedelemre tekintettel adható eseti támogatás, vagy 
b) hármas- vagy többes ikerszülés esetén, jövedelem vizsgálata nélkül adható egyszeri támogatás. 

(2) Gyermek nevelése jogán, eseti pénzbeli támogatásra jogosult: 
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. 

(3) A gyermek nevelése jogán megállapítható eseti pénzbeli támogatás összege évente és családonként 
legfeljebb 15.000 Ft. 

5. § 

(1) Hármas- vagy többes ikerszületés esetén – a család jövedelmére tekintet nélkül - egyszeri támogatásra 
jogosult a család, amelynek összege gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
négyszerese. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást a születést követő két hónapon belül, a születési anyakönyvi kivonatok 
másolatának csatolásával lehet igényelni az 1. melléklet szerinti nyomtatványon. 

6. § 

(1) A gyermek nevelése jogán megállapítható eseti pénzbeli támogatás iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti 
nyomtatványon lehet igényelni. 

(2) A gyermek nevelése jogán megállapítható 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; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i) 18 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. 

(4) A pénzbeli 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 és a vele közös háztartásban élő személyeknek az 
üzemeltető felé lejárt határidejű lakbértartozása nincs. 

(5) A gyermek nevelése jogán megállapítható 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 házipénztárából történő 

kifizetéssel. 

7. § 

(1) A pénzbeli támogatás iránti kérelmek elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik. 

(2) A pénzbeli támogatással kapcsolatos eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(3) Az 5. § (2) bekezdése és a 6. § (1) bekezdése szerinti kérelmet a Hatvani Polgármesteri Hivatal Általános 
Igazgatási Osztályára kell benyújtani. 

3. Gyermekétkeztetés 

8. § 

(1) Az Önkormányzat a gyermekétkeztetést, mint természetbeni ellátást a Gyvt. 21/A. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően biztosítja. 



(2) A Gyvt. 21/C. §-ában foglaltak szerint az Önkormányzat a törvényes képviselő kérésére szünidei 
gyermekétkeztetés keretében ingyenes déli meleg főétkezést biztosít a hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek részére. 

(3) Ha az óvodai, az iskolai és a kollégiumi étkezést betegség vagy más ok miatt a jogosult nem veszi igénybe, azt 
az étkezést biztosító szolgáltató képviselőjénél, legkésőbb a távolmaradás napján be kell jelenteni. A bejelentést 
követő naptól a kötelezett a távolmaradás idejére mentesül az óvodában, az iskolában, továbbá a kollégiumban a 
személyi térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. Az intézménybe való visszatérést – az étkeztetés teljes körű 
biztosítása érdekében – a szolgáltató képviselőjénél a törvényes képviselőnek jeleznie kell. Az intézménynek a 
törvényes képviselő kérelmére – a gyermek igazolt távolléte esetén – az étkeztetést elvitellel is biztosítania kell. 

(4) A Gyvt. 21/A. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások, így a gyermekjóléti alapellátások és a 
gyermekétkeztetés térítési díjára vonatkozó rendelkezéseket Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testületének az intézményi élelmezési nyersanyagköltéséről és azok térítési díjairól szóló 68/2013. (XII. 20.) 
önkormányzati rendelete tartalmazza. 

III. Fejezet 
Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 

4. Közös szabályok 

9. § 

(1) A személyes gondoskodás igénybevétele az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére, 
önkéntesen történik. Az ellátások igénybevételére irányuló kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. 

(2) Ha a gyermek védelme a gyermekjóléti alapellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, a gyermekjóléti 
alapellátás igénybevétele iránti eljárás hivatalból is megindítható. 

(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megkezdése előtt a törvényes képviselőt, illetve az ellátásra jogosult 
gyermeket tájékoztatni kell: 
a) az ellátás tartamáról és feltételeiről; 
b) az intézmény által vezetett, rá vonatkozó nyilvántartásokról; 
c) az intézmény házirendjéről; 
d) a fizetendő térítési- vagy gondozási díjról. 

(4) A törvényes képviselő, vagy az ellátásra jogosult köteles: 
a) a (3) bekezdésben foglalt tájékoztatás tudomásul vételéről nyilatkozni; 
b) az intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni; 
c) a jogosultsági feltételekben és a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokról haladéktalanul 

nyilatkozni. 

5. A gyermekjóléti alapellátások formái 

10. § 

(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. Gyermekjóléti szolgáltatás 

11. § 

A család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint 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. Gyermekek napközbeni ellátása 

12. § 

(1) A gyermekek napközbeni ellátására vonatkozó részletes szabályokat a Gyvt. és az NM rendelet tartalmazza. 

(2) A gyermekek napközbeni ellátását elsősorban olyan gyermekek számára kell biztosítani: 
a) akinek testi, szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége; 
b) akit egyedülálló, vagy idős korú személy nevel; 
c) akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire tekintettel eltartója 

gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül; 
d) akiről szülője, gondozója szociális helyzete miatt nem tud gondoskodni. 

(3) A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formája a bölcsőde. 

(4) A bölcsődei felvétel iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő a bölcsődei ellátás szakmai 
programjának mellékletét képező bölcsődei jelentkezési lapon az intézmény vezetőjéhez írásban nyújthatja be. Az 
intézménybe történő felvétel tárgyában az intézmény vezetője érdemi döntést hoz, az intézmény felvételi 
szabályzata alapján. 

(5) A keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei ellátása 
megkezdésének napján a bölcsőde vezetőjének munkáltatói igazolást nyújt be. 

(6) Amennyiben a bölcsőde vezetője által hozott döntés a kérelmező érdekét sérti, úgy a döntés kézhezvételétől 
számított 8 napon belül az intézmény vezetőjéhez benyújtott, de a jegyzőnek címzett fellebbezéssel lehet élni. 

(7) A jegyző döntését a Hatvani Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Osztálya készíti elő. A jegyző a 
fellebbezésről határozatban dönt. 

13. § 

(1) A bölcsőde alapellátásként a családban nevelkedő három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, 
szakszerű gondozását és nevelését, továbbá az öt éven aluli fogyatékos gyermekek korai habilitációs és 
rehabilitációs célú nevelését és gondozását biztosítja. 

(2) A bölcsőde az alapellátáson túli szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyelettel, speciális tanácsadással vagy 
más, gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal segítheti a családokat. 

(3) A bölcsődei ellátás megszűnik annak a nevelési évnek a végén, amikor a gyermek a harmadik, a fogyatékos 
gyermek az ötödik életévét betölti, kivéve, ha a gyermek testi, vagy szellemi fejlettsége alapján még nem érett az 
óvodai nevelésre. Ebben az esetben a bölcsődei nevelés – a vonatkozó jogszabályok szerint – meghosszabbodik. 

IV. Fejezet 
Záró rendelkezések 

14. § 

Ez a rendelet 2022. július 2-án lép hatályba. 

15. § 

E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

16. § 

Hatályát veszti a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II.29.) önkormányzati rendelet. 
 
 
 



Hatvan, 2022. június 30. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 

(A 16/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelet melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
17/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) önk ormányzati rendelet módosításáról 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában 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 szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelet 20. § (5) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(5) Szociálisan rászorult személynek minősül továbbá: 
a) az az egyedül élő személy, akinek a havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 300 %-át, de nem haladja meg annak 480 %-át, 
b) az a család, mely legfeljebb kettő gyermeket nevel és a családban az egy főre jutó havi jövedelem 

meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, de nem haladja meg annak 
430 %-át, vagy 

c) az a nagycsaládos (három, vagy több gyermeket nevelő) család, ahol az egy főre jutó havi jövedelem 
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, de nem haladja meg annak 
380 %-át.” 

2. § 

Ez a rendelet 2022. július 2-án lép hatályba. 

3. § 

E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 
Hatvan, 2022. június 30. 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
18/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 

az intézményi élelmezési nyersanyagköltségr ől és azok térítési díjairól szóló 68/2013. (XII. 13 .) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 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. § 

(1) Az intézményi élelmezési nyersanyagköltségről és azok térítési díjairól szóló 68/2013. (XII.13.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) Az intézményi élelmezési nyersanyagköltségről és azok térítési díjairól szóló 68/2013. (XII.13.) önkormányzati 
rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 



2. § 

Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba. 
 
Hatvan, 2022. június 30. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 

1. melléklet a 18/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez 
„1. melléklet a 68/2013. (XII. 13.) 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: 102 130 

3 Tízórai: 28 35 

4 Ebéd: 307 390 

5 Uzsonna: 79 100 

6 Összesen: 516 655 

Bölcsődei gondozás, nevelés, nappali felügyelet, gyermekekkel történő foglalkozás (együtt: gondozás) intézményi 
térítési díja: 1.359 Ft/nap/fő.” 

2. melléklet a 18/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez 
„2. melléklet a 68/2013. (XII. 13.) 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 91 115 

4 ebéd 299 380 

5 uzsonna 87 110 

6 Óvodák összesen 477 605 

7 Általános Iskolák   

8 tízórai 110 140 

9 ebéd 362 460 

10 uzsonna 91 115 

11 Általános Iskolák összesen 563 715 

12 Középiskolák   

13 reggeli 197 250 

14 ebéd 402 510 

15 vacsora 268 340 

16 Középiskolák összesen 867 1100 
” 

 
 



Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
19/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 

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

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
38. §-ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró Heves Megyei Kormányhivatal, Állami Főépítészi Iroda, 
Állami Főépítész; Heves Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Főosztály; Bükki Nemzeti Park Igazgatóság; Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgatóhelyettesi 
Szervezet; Országos Vízügyi Főigazgatóság; Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság; Heves Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság; Heves Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály; Budapest Főváros 
Kormányhivatala, Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály, Gyorsforgalmi Útügyi Osztály; Közlekedésért 
felelős miniszter (Technológiai és Ipari Minisztérium); Légiközlekedési hatóság (Technológiai és Ipari 
Minisztérium); Katonai légügyi hatóság (Honvédelmi Minisztérium); Heves Megyei Kormányhivatal, Közlekedési 
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály; Heves Megyei Kormányhivatal, Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály, Építésügyi Osztály 1.; Heves Megyei Kormányhivatal, Földhivatali Főosztály, 
Földhivatali Osztály 4.; Heves Megyei Kormányhivatal, Agrárügyi Főosztály, Erdészeti Osztály; Honvédelemért 
felelős miniszter (Honvédelmi Minisztérium); Heves Megyei Rendőr-főkapitányság; Szabályozott Tevékenységek 
Felügyeleti Hatósága; Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala; Országos Atomenergia Hivatal; Budapest 
Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi Főosztály; továbbá Heves Megyei Önkormányzat, Boldog Község 
Önkormányzata, Csány Község Önkormányzata, Ecséd Község Önkormányzata, Heréd Község Önkormányzata, 
Hort Nagyközség Önkormányzata, Jászfényszaru Város Önkormányzata, Kerekharaszt Község Önkormányzata, 
Lőrinci Város Önkormányzata, Tura Város Önkormányzata; valamint Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetésről szóló 23/2017. (IX. 1.) önkormányzati rendelete szerinti partnerek véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2019. (III.29.) önkormányzati 
rendelet 2. §-a a következő 1a. ponttal egészül ki: 

(E rendelet alkalmazásában:) 
„1a. Fekvő telek: olyan közbenső telek, amely hosszanti oldalával csatlakozik az úthoz, és átlagos mélysége 

nem éri el a 20 métert.” 

(2) A Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2019. (III.29.) önkormányzati 
rendelet 2. §-a a következő 6a–6f. ponttal egészül ki: 

(E rendelet alkalmazásában:) 
„6a. Legkisebb telekmélység: a telek közterület vagy magánút felőli határvonalára merőleges legkisebb vetületi 

mérete. 
6b. Legkisebb telekszélesség: a telekszélesség azon értéke, mely értéknél kisebb csak a telek egyharmad 

hosszában megengedett. 
6c. Legnagyobb telekszélesség: a telek átlagos telekszélességének a megengedett legnagyobb értéke. 
6d. Saroktelek: olyan földrészlet, amely két egymás melletti oldalán is közterülethez, magánúthoz csatlakozik. 
6e. Telekmélység: a telek közterület vagy magánút felőli határvonalára merőleges vetületi mérete. 
6f. Telekszélesség: A telek építési határvonalának építési helyet meghatározó szakaszainak végpontján mért, 

az érintett oldalkerti telekhatárokra merőleges szélessége.” 

2. § 

(1) A Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2019. (III.29.) önkormányzati 
rendelet 4. § (2) bekezdése a következő 10. ponttal egészül ki: 

(A szabályozási terv vonalas és pontszerű szabályozási elemei:) 
„10. be nem építhető előkerti sávval érintett telek közterületi határvonala.” 

(2) A Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2019. (III.29.) önkormányzati 
rendelet 4. § (3) bekezdése a következő 11. ponttal egészül ki: 



(A szabályozási terv felületi jelölésű szabályozási elemei:) 
„11. pavilon elhelyezésére igénybe vehető terület.” 

3. § 

(1) A Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2019. (III.29.) önkormányzati 
rendelet 5. § (1) bekezdés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A szabályozási tervben alkalmazott más jogszabály által elrendelt szabályozási eleme:) 
„8. tájképvédelmi terület övezetének határa,” 

(2) A Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2019. (III.29.) önkormányzati 
rendelet 5. § (1) bekezdése a következő 15. ponttal egészül ki: 

(A szabályozási tervben alkalmazott más jogszabály által elrendelt szabályozási eleme:) 
„15. hírközlési magassági korlátozás.” 

4. § 

A Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2019. (III.29.) önkormányzati 
rendelet 8. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(9) Belterületen és tervezett belterületen nyúlványos (nyeles) telek nem alakítható ki.” 

5. § 

A Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2019. (III.29.) önkormányzati 
rendelet 12. §-a a következő (23) bekezdéssel egészül ki: 

„(23) Hidrogeológiai védőelemek érintettsége esetén a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 
szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet betartása mellett helyezhető el 
épület és építmény.” 

6. § 

(1) A Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2019. (III.29.) önkormányzati 
rendelet 13. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(12) Az építési övezetre előírt beépítési módot és építési helyet a kialakult állapot felülírhatja a főépítész 
véleménye alapján.” 

(2) A Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2019. (III.29.) önkormányzati 
rendelet 13. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki: 

„(13) A Delelő út „be nem építhető előkerti sávval érintett telek közterületi határvonala” jelöléssel ellátott 
ingatlanjainak 4 méteres előkerti sávja be nem építhető telekrésznek minősül.” 

7. § 

A Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2019. (III.29.) önkormányzati 
rendelet 15. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) A 0369/11hrsz. ingatlan területén, a pavilon elhelyezésére igénybe vehető területen elhelyezhető pavilon és 
streetfood gépkocsi. Szabadtéri raktározás nem engedélyezett.” 

8. § 

A Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2019. (III.29.) önkormányzati 
rendelet 16. § (1) bekezdése a következő e) és f) ponttal egészül ki: 

(Magánút:) 
„e) a közforgalom számára megnyitott, korlátlan használatú magánút legkisebb szélessége 12 m, 
f) a közforgalom számára meg nem nyitott magánút legkisebb szélessége: 

fa) maximum 3 telek feltárását szolgáló, legfeljebb 50 méter hosszú magánút esetén 8 méter, 



fb) minden más esetben 12 méter.” 

9. § 

A Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2019. (III.29.) önkormányzati 
rendelet 17. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 

„(7) Minden lakás, és üdülő önálló rendeltetési egysége után egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani.” 

10. § 

A Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2019. (III.29.) önkormányzati 
rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Többszintes növényállományúnak akkor minősül a zöldfelület, ha minden 150 m2-ére: 
a) legalább 1 db nagy lombkoronájú fa, 
b) legalább 20 db cserje, valamint 
c) a nem beépített és nem burkolt telekrészen kívül gyep, vagy bármilyen talajtakaró növényzet telepítése 

megtörtént.” 

11. § 

A Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2019. (III.29.) önkormányzati 
rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„20. § 

(1) Az építési övezetekben és övezetekben az előírt legkisebb telekméretnél kisebb telkek is kialakíthatók 
közműépítmények elhelyezése érdekében (különösen szennyvízátemelő, transzformátorház, vízgépház). 

(2) 300 m2-nél nagyobb alapterületű épület elhelyezését lehetővé tevő telken a csapadékvíz helyben tartását, és 
helyben történő felhasználását biztosítani kell.” 

12. § 

A Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2019. (III.29.) önkormányzati 
rendelet 23. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) A volt téglagyár területén a Lk-12 építési övezetre vonatkozó előírások (2 jel a szabályozási tervlapon): 
a) a talaj homok depóniáinak megszüntetése, 
b) a telek beépítendő területén rendezett terepszint kialakítása, amely a területet feltáró út szintjétől maximum 

1,5 m-rel tér el, 
c) a telek egészének tereprendezése után – megfelelően tömörített – alapozásra alkalmas telekállapot 

létrehozása, 
d) a beépítés megkezdésének feltétele a teljes közművesítés megléte, 
e) az építészeti-műszaki dokumentáció kötelező része: 

ea) részletes talajmechanikai vizsgálat, és erre alapozott építés-alkalmassági feltételrendszer (tömörítés 
mértéke, alapozási mód, mélység, vízelvezetési megoldás, stb.) kidolgozása, amelynek során a 
téglagyári területen túl a szomszédos területek meglévő, illetve tervezett építményeinek állékonysága 
is elemzés tárgyát kell képezze, valamint 

eb) forgalmi csúcsidőszakra is kiterjedő nappali és éjszakai zajmérésekkel igazolt zajterhelési határérték 
betartása, 

f) csúszásveszély fennállása esetén szükséges támfalat talajmechanikai vizsgálatot követően, statikailag 
méretezett módon kell kialakítani.” 

13. § 

A Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2019. (III.29.) önkormányzati 
rendelet 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az általános gazdasági területen: 
a) ipari, raktározási, 
b) kereskedelmi, szolgáltató, 
c) energiaszolgáltatás célját szolgáló, 
d) településgazdálkodás célját szolgáló, 



e) igazgatási, irodai, 
f) szálláshely szolgáltató, 
g) közösségi szórakoztató, 
h) vendéglátó, 
i) hitéleti, oktatási, egészségügyi, szociális, 
j) oktatási, szociális, 
k) sport, 
l) inkubátorház céljára szolgáló 
m) parkolás céljára szolgáló, 
n) üzemanyag töltést szolgáló, valamint 
o) gépjármű tisztítást szolgáló 
rendeltetés(eke)t tartalmazó építmény(ek), vagy pavilonok helyezhető(k) el.” 

14. § 

A Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2019. (III.29.) önkormányzati 
rendelet 45. §-a a következő f) ponttal egészül ki: 

(Különleges szabadidőközpont területen:) 
„f) a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakó” 
[rendeltetés(eke)t tartalmazó épület(ek) helyezhető(k) el.] 

15. § 

A Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2019. (III.29.) önkormányzati 
rendelet 23. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

„23. Közlekedési terület [KÖu, kt., KÖk]” 

16. § 

A Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2019. (III.29.) önkormányzati 
rendelet 49. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) A 3046/1 hrsz. ingatlanra vonatkozó sajátos előírás (19. jel a szabályozási tervlapon) szerint a területen a 
piachoz kapcsolódó rendeltetés(eke)t tartalmazó épület(ek) építmény(ek) is elhelyezhetők jelen § (1) bekezdésén 
túlmenően.” 

17. § 

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

„ Különleges beépítésre nem szánt magánzöld terület [K b/mz]  

67/A. § 

(1) Különleges beépítésre nem szánt magánzöld terület övezetében létesítmény elhelyezésének feltétele a teljes 
közművesítés. 

(2) Különleges beépítésre nem szánt magánzöld területen: 
a) játszótéri, sport, 
b) úthálózati, 
c) kerékpárút, gyalogút kialakításához kapcsolódó, 
d) járda, sétány, 
e) az a)-c) pontokban szereplő létesítményekhez kapcsolódó csomóponti, tartószerkezeti, zöldfelületi, 

vízelvezetési és környezetvédelmi, valamint 
f) közmű- és hírközlési 
rendeltetés(eke)t tartalmazó épület(ek) helyezhető(k) el.” 

18. § 

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



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

(3) A Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2019. (III.29.) önkormányzati 
rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

19. § 

A Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2019. (III.29.) önkormányzati 
rendelet 
a) 49. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „A KÖu jelű közúti közlekedési területen elhelyezhető” 

szövegrész helyébe az „A KÖu jelű közúti közlekedési területen és a kt. jelű nem szerkezeti jelentőségű 
közlekedési célú közterületen elhelyezhető” szöveg, 

b) 64. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „Az övezetben a létesítmények elhelyezésének feltétele” 
szövegrész helyébe az „Az övezetben – Kb/mz övezet kivételével – a létesítmények elhelyezésének 
feltétele” szöveg 

lép. 

20. § 

Hatályát veszti a Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2019. (III.29.) 
önkormányzati rendelet 
a) 7. § (1) bekezdés 6. és 7. pontja, 
b) 7. § (1) bekezdés 10. és 11. pontja, 
c) 13. § (6) bekezdés b) pontja, 
d) 14. § (6) bekezdése, 
e) 25. § (4) bekezdése, 
f) „Különleges beépítésre nem szánt kertészeti terület [Kb/k]” alcíme. 

21. § 

Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba. 
 
Hatvan, 2022. június 30. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 

 
(A 19/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 



 
HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2022. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  
 

Határozat száma:  355/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. június 30-i ülésének napirendjét a következők szerint 
állapította meg: 
Napirend el őtt:  

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

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság tőkeszerkezetének 
helyreállítására vonatkozó intézkedésekről 

2. Előterjesztés a Hatvani Multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnok terembérleti díjainak 
meghatározásáról 

3. Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szerződés alapján átvállalt feladatainak 2021. évi 
ellátásáról 

4. Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár intézményvezetőjének felmentéséről és az intézményvezetői 
munkakörre vonatkozó pályázati kiírásról 
Előterjeszt ő, előadó az 1-4. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 

5. Előterjesztés jutalmak megállapításáról 
Előterjeszt ő, előadó:  Smidné Vereb Julianna, a Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke 

6. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

7. Előterjesztés az egyes anyakönyvi szolgáltatások engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak 
mértékéről szóló 16/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

8. Előterjesztés a helyi gyermekvédelemről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 
9. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról 
10. Előterjesztés az intézményi élelmezési nyersanyagköltségről és azok térítési díjairól szóló 68/2013. (XII. 

20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
11. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos döntésekről 
12. Előterjesztés a hatvani 4. számú házi gyermekorvosi körzet egészségügyi feladatainak vállalkozási 

formában történő ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról 
13. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú, Hatvan, Bástya utca 10. szám alatti ingatlanban lévő egyes 

helyiségekre vonatkozó új bérleti szerződés megkötéséről 
14. Előterjesztés Hatvan város óvodáinak, a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnak aktualizált szervezeti és 

működési szabályzatainak, valamint a Hatvani Polgármesteri Hivatal szervezeti integritást sértő 
események kezelésének eljárásrendje jóváhagyásáról 

15. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
16. Előterjesztés Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás nyújtásáról 
17. Előterjesztés a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére támogatás nyújtásáról 
18. Előterjesztés a Hatvani Gesztenyés Óvodásokért Alapítvány részére nyári gyermektáborok 

szervezéséhez nyújtandó támogatásról 
19. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft-vel létrejött együttműködési megállapodás alapján az 

FC Hatvan Egyesület részére nyújtandó támogatásról 
20. Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére nyújtandó felhalmozási célú támogatásról 
21. Előterjesztés az „Alapítvány a hatvani I. István Általános Iskola támogatására” elnevezésű alapítvány 

2021. évi támogatási maradványösszegének 2022. évi elszámolási határidő módosításáról 
22. Előterjesztés a „Városmarketing Gyémánt” Díj című pályázati felhívásra benyújtandó pályázatról 
23. Előterjesztés a Hatvani Strandfürdő és a Hatvani Markovits Kálmán Városi Uszoda árainak módosításáról 
24. Előterjesztés a „Hatvani Strandfürdő használati melegvízének hőellátása megújuló hasznosítással” 

elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 
25. Előterjesztés a „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 
26. Előterjesztés a „Futópálya kialakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről 
27. Előterjesztés a „Futópálya építése Hatvanban” című pályázat megvalósításához kapcsolódó döntésről 
28. Előterjesztés a Kastélykert liget egy részének a kivilágításával kapcsolatos döntésről 
29. Előterjesztés bölcsőde létesítéséhez szükséges ingatlan vásárlásával kapcsolatos döntésről 
30. Előterjesztés a hatvani 2603 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos döntésről 
31. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a hatvani 5168/1/A/54. hrsz.-ú ingatlan 

vonatkozásában 
32. Előterjesztés trafibox berendezés telepítésével kapcsolatos döntésekről 
33. Előterjesztés a Közösségi Költségvetési Alap felhasználásáról 
34. Előterjesztés a Liszt Ferenc Művelődési Házban a színpad használatához kapcsolódó munkákról 
35. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint a tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel 



kapcsolatos döntésekről 
36. Előterjesztés parkolóhelyek, járdaszakasz és közterület-rendezés kivitelezési munkáiról 
37. Előterjesztés karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos döntésről 

Előterjeszt ő, előadó a 6-37. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
38. Egyebek 

ZÁRT ÜLÉS:  
1. Előterjesztés a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázat kiírásának 

eredményességéről 
Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester” 

 
Határozat száma:  356/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 43. (I.27.), 96., 100., 102.,103., 104., 105., 106.,107., 111., 
113., 115., 117., 119., 121., 122., 123., 124., 125., 126., 127., 128., 129., 137., 142., 143., 146., 148., 149., 150., 
151., 153., 155., 160. (II.24.) 163., 164. (II.28.), 166. (III.11.), 169., 170., 171., 172., 173., 174., 175., 176., 177., 
178., 179., 180.,181., 182., 183., 184., 185., 186., 187., 188., 189., 190., 191. 192., 193., 194., 195., 196., 204., 
205., 206., 207., 208., 209., 210., 211., 215., 217., 218., 219., 220., 221., 228., 229., 230., 137., 238. (III.31.) 
számú 2022. évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót 
elfogadja.” 
 

Határozat száma:  357/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) többségi 
tulajdonosa (az egészhez viszonyított 85/100-ad törzsbetét tulajdonosa) a társaság 2022. június 30. napjára 
elkészített közbenső mérlegét 65.266 eFt mérlegfőösszeggel elfogadja akként, hogy a társaság jegyzett tőkéje: 
15.400eFt, saját tőkéje: -25.589eFt.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. június 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  358/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) többségi 
tulajdonosa (az egészhez viszonyított 85/100-ad törzsbetét tulajdonosa) nemmel szavaz a tagok részére történő 
pótbefizetés előírásáról és a társasági szerződés alábbi rendelkezéssekkel történő kiegészítéséről:  
 

15. Pótbefizetés 
 
15. A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára pótbefizetést előírhat. 
15.2.  A pótbefizetés legmagasabb összege: 30.000.000,-Ft 
15.3.  A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetéteik arányában terheli. 
15.4. A pótbefizetés legfeljebb üzleti évenként egy (1) alkalommal írható elő (pótbefizetés gyakorisága).” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. június 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  359/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) többségi 
tulajdonosa (az egészhez viszonyított 85/100-ad törzsbetét tulajdonosa) nemmel szavaz a törzstőke mértékét 
elérő saját tőke más módon való biztosításáról.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. június 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  360/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) többségi 
tulajdonosa (az egészhez viszonyított 85/100-ad törzsbetét tulajdonosa) nemmel szavaz a törzstőke 
leszállításáról.” 
 
 



H a t á r i d ő  : 2022. június 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  361/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) többségi 
tulajdonosa (az egészhez viszonyított 85/100-ad törzsbetét tulajdonosa) nemmel szavaz a társaság 
átalakulásáról.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. június 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  362/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) többségi 
tulajdonosa (az egészhez viszonyított 85/100-ad törzsbetét tulajdonosa) nemmel szavaz a társaság 
egyesüléséről.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. június 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  363/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) többségi 
tulajdonosa (az egészhez viszonyított 85/100-ad törzsbetét tulajdonosa) nemmel szavaz a társaság szétválásáról.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. június 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  364/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) többségi 
tulajdonosa (az egészhez viszonyított 85/100-ad törzsbetét tulajdonosa) nemmel szavaz a társaság jogutód nélküli 
megszűnéséről.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. június 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  365/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) többségi 
tulajdonosa (az egészhez viszonyított 85/100-ad törzsbetét tulajdonosa) igennel szavaz a társaság ellen történő 
felszámolási eljárás megindításról, és felhatalmazza a társaság ügyvezetését az eljárás megindításához 
szükséges jognyilatkozatokat megtételére, okiratok aláírására, díjak, illetékek és költségek megfizetésére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. június 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  366/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelőségű Társaság (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) által üzemeltetett Hatvani 
Multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnok (3000 Hatvan, Boldogi út 2/A.) terembérleti díjait 2022. július 1. 
napjától a határozat mellékletében foglaltak szerinti összegekkel jóváhagyja azzal, hogy az ügyvezető esetenként, 
a tulajdonos képviselőjével együttesen jogosult a mellékletben meghatározott terembérleti díjaktól eltérő, 
kedvezményes díjakat biztosítani.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. július 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 366/2022. (VI. 30.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 



Határozat száma:  367/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza által a 
hajléktalan ellátás keretében végzett munkáról készült 2021. évi beszámolót elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. július 5. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  368/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul Sinkovics Erika – az Ady Endre Könyvtár (3000 
Hatvan, Kossuth tér 3.) intézményvezetője – intézményvezetői jogviszonyának 2022. augusztus 31. napjával 
történő közös megegyezéssel való megszüntetéséhez. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
intézkedjen a munkaviszony megszüntetésével járó feladatok (megszüntető okirat elkészítése, szabadság- és 
jubileumi jutalom kifizetése) ellátásáról.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. augusztus 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  369/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (3000 Hatvan, Radnóti tér 5331/24 
hrsz.) intézményvezetői munkakörére vonatkozóan pályázati felhívást tesz közzé a határozat mellékletét képező 
tartalommal.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. június 30. (a pályázati felhívás közzétételére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Hatvan Város Önkormányzata 

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

számú EMMI rendelet alapján 
pályázatot hirdet  

 
Ady Endre Könyvtár  

intézményvezetői munkakörének betöltésére. 
 

A munkaviszony időtartama:  
Határozott idejű munkajogviszony (3 hónap próbaidő kikötésével).  
 
Foglakoztatás jellege: Teljes munkaidő, kötetlen munkarend. 
 
A vezetői megbízás időtartama:  
A vezetői megbízás 5 év határozott időre szól, 2022. október 1. - 2027. szeptember 30. napjáig. 
 
A munkavégzés helye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3. 
 
A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  
Az Ady Endre Könyvtár egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes 
működéséért, takarékos és hatékony gazdálkodásáért, a megbízatása alatt gyakorolja a munkáltatói jogokat az 
intézményi dolgozók felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály 
vagy kollektív szerződés nem utal más hatáskörébe. Felelős az intézmény alapító okiratában meghatározott 
önkormányzati közszolgáltatások biztosításának kellő minőségi szintű ellátásáért. Felel az intézmény gazdálkodásának 
rendjéért, az éves költségvetésének megbízatása alatti időarányos betartásáért, a költségvetési bevételek 
megszerzésének teljesítéséért. Képviseli az intézményt, mint önkormányzati közszolgáltatást nyújtó intézményt. Az 
intézmény feladatellátására vonatkozóan munkatervet készít. Gondoskodik a törvényesség és munkafegyelem 
megtartásáról, eljár a hatáskörébe utalt minden egyéb ügyben. 
 
Illetmény és juttatások: 
A javadalmazás bruttó 492.000.-Ft/hó, (vagy) egyéni megállapodás tárgyát képezi, annak megállapítására a Munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.  
 
Pályázati feltételek: 



A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői 
pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szól 39/2020. (X. 30.) 
EMMI rendelet alapján: 

- szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség; 
- KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret; 
- végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban 

legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett; 
- a munkakör betöltésének feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a 

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

- magyar állampolgárság,  
- büntetlen előélet. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

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

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

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

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

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

 
A munkakör betölthetőségének időpontja:  
A beosztás legkorábban 2022. október 1-től tölthető be. 
 
A munkaviszony befejező időpontját követően a kulturális munkakörben határozatlan időre történő 
továbbfoglalkoztatásra lehetőség van. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 31. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Hatvani Polgármesteri Hivatal humánpolitikai tanácsadója 
nyújt a 06-37-542-307-es telefonszámon. 
 
A pályázat érvényessége: 
A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai követelménynek egyaránt megfelel. 
Hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból. 
 
A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak Hatvan Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), 
illetve személyesen a Hatvani Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztályán (3000 Hatvan, Kossuth tér 2., 1. em./21. 
ajtó). Kérjük a borítékon feltüntetni „intézményvezető-könyvtár”. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szakmai bizottság véleménye alapján dönt a pályázatról. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 29. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

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

 
Határozat száma:  370/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 
3.) intézményvezetői feladatainak 2022. szeptember 1. napjától 2022. szeptember 30. napjáig történő ellátásával a 
jelenlegi intézményvezető helyettesét, Varga Zsuzsannát bízza meg.  



A képviselő-testület Varga Zsuzsanna megbízott intézményvezető munkabérét a munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény és a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésekről szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet 
alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
- Alapbér: 438 000,- Ft 
- Vezetői megbízás: 54 000,- Ft 
- Munkabér összesen: 492 000,- Ft 
 
A pénzügyi fedezet az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. szeptember 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  371/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 44.) intézményvezetője, Pető Lászlóné részére 2022. I. félévi munkájának elismeréseként 
bruttó 450.000,- Ft jutalmat állapít meg. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben az önkormányzathoz tartozó egyéb szakfeladatoknál rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. július 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  372/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros 
L. u. 49-51.) intézményvezetője, Tormáné Tóth Éva részére 2022. I. félévi munkájának elismeréseként bruttó 
450.000,- Ft jutalmat állapít meg. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben az önkormányzathoz tartozó egyéb szakfeladatoknál rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. július 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  373/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky út 10.) intézményvezetője, Bereczkiné Valter Anita részére 2022. I. félévi munkájának 
elismeréseként bruttó 450.000,- Ft jutalmat állapít meg. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben az önkormányzathoz tartozó egyéb szakfeladatoknál rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. július 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  374/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor 
Kálmán út 13.) intézményvezetője, Takóné Kovács Judit részére 2022. I. félévi munkájának elismeréseként 
bruttó 450.000,- Ft jutalmat állapít meg. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben az önkormányzathoz tartozó egyéb szakfeladatoknál rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. július 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  375/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós 
Alfréd utca 3.) intézményvezetője, Nagyné Kis Gabriella részére 2022. I. félévi munkájának elismeréseként 
bruttó 450.000,- Ft jutalmat állapít meg. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben az önkormányzathoz tartozó egyéb szakfeladatoknál rendelkezésre áll.” 
 
 



H a t á r i d ő  : 2022. július 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  376/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai 
utca 9.) intézményvezetője, Varsányi Mónika részére 2022. I. félévi munkájának elismeréseként bruttó 
450.000,- Ft jutalmat állapít meg. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben az önkormányzathoz tartozó egyéb szakfeladatoknál rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. július 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  377/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Vörösmarty tér 1.) intézményvezetője, Sármányné Őszi Krisztina részére 2022. I. félévi munkájának 
elismeréseként bruttó 390.000,- Ft jutalmat állapít meg. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben az önkormányzathoz tartozó egyéb szakfeladatoknál rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. július 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  378/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 3.) intézményvezetője, Sinkovics Erika részére 2022. I. félévi munkájának elismeréseként bruttó 
450.000,- Ft jutalmat állapít meg. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben az önkormányzathoz tartozó egyéb szakfeladatoknál rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. július 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  379/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Grassalkovich Művelődési Ház (székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 24.) intézményvezetője, Valló Ede részére 2022. I. félévi munkájának elismeréseként 
bruttó 450.000,- Ft jutalmat állapít meg. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben az önkormányzathoz tartozó egyéb szakfeladatoknál rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. július 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  380/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) intézményvezetője, Kökény Ferenc részére 2022. I. félévi munkájának 
elismeréseként bruttó 450.000,- Ft jutalmat állapít meg. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben az önkormányzathoz tartozó egyéb szakfeladatoknál rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. július 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  381/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
(székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. A épület) intézményvezetője, Semperger Katalin részére 2022. I. félévi 
munkájának elismeréseként bruttó 450.000,- Ft jutalmat állapít meg. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben az önkormányzathoz tartozó egyéb szakfeladatoknál rendelkezésre áll.” 

 



 
H a t á r i d ő  : 2022. július 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  382/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 37. § (7) bekezdése alapján 
Horváth Richárd polgármester részére a 2021. évben bruttó hat havi illetményének megfelelő jutalom 
kifizetését utólagosan jóváhagyja. 

 
2. A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. § (1) bekezdése 

alapján Horváth Richárd polgármestert 2022. I. félévi munkájának elismeréseként bruttó három havi 
illetményének megfelelő jutalomban részesíti. 

 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben az önkormányzathoz tartozó egyéb szakfeladatoknál rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. július 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  383/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 38. § (7) bekezdése alapján 
Lestyán Balázs társadalmi megbízatású alpolgármester részére a 2021. évben bruttó hat havi 
tiszteletdíjának megfelelő jutalom kifizetését utólagosan jóváhagyja. 

 
2. A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. § (1) bekezdése és 

225/K. § (1) bekezdése alapján Lestyán Balázs társadalmi megbízatású alpolgármestert 2022. I. félévi 
munkájának elismeréseként bruttó három havi tiszteletdíjának megfelelő jutalomban részesíti. 

 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben az önkormányzathoz tartozó egyéb szakfeladatoknál rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. július 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  384/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 38. § (7) bekezdése alapján 
Szinyei András társadalmi megbízatású alpolgármester részére a 2021. évben bruttó hat havi 
tiszteletdíjának megfelelő jutalom kifizetését utólagosan jóváhagyja. 

 
2. A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. § (1) bekezdése és 

225/K. § (1) bekezdése alapján Szinyei András társadalmi megbízatású alpolgármestert 2022. I. félévi 
munkájának elismeréseként bruttó három havi tiszteletdíjának megfelelő jutalomban részesíti. 

 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben az önkormányzathoz tartozó egyéb szakfeladatoknál rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. július 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  385/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan Város 170/2019. (III. 28.) sz. képviselő-
testületi határozattal elfogadott Településszerkezeti Tervét Hatvan város teljes közigazgatási területére 
vonatkozóan 2022. augusztus 1-től az alábbi mellékletek szerint módosítja: 
 

1. melléklet Hatvan Város Településszerkezeti Terve M=1:10.000 
 [Jelmagyarázat, Szelvényháló, 01, 02, 03, 04, 05,06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
számú tervlapok] 

2. melléklet   Hatvan Város Településszerkezeti Terv leírásának módosítása 
3. melléklet  Változások 



3.1.  Változások bemutatása M=1:38.000 
3.2.  Változások szöveges leírása 

4. melléklet  A település területi mérlege 
5. melléklet  A területrendezési tervekkel való összhang igazolása 
6. melléklet:  A biológiai aktivitásérték számítási eredménye” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. július 15. (közzétételre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 385/2022. (VI. 30.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  386/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Konzílium-ZS” Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társasággal (székhelye: 2100 Gödöllő, Knézich Károly u. 40.; adószáma: 13446196-1-13; 
cégjegyzékszáma: 13-09-212351; képviseli: Dr. Nagy Tamás János; továbbiakban: Szolgáltató), mint 
egészségügyi szolgáltatóval a hatvani 4. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére megkötött feladat-
ellátási szerződés 2022. június 17. napján aláírt, közös megegyezéssel történő módosítását utólagosan 
jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  387/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 2690 helyrajzi szám alatti, 
természetben 3000 Hatvan, Bástya utca 10. szám alatti ingatlanban lévő összesen 14 m2 alapterületű rendelőre, 
az adminisztrációs helyiségre és a hozzá tartozó közös használatú helyiségekre vonatkozóan Dr. Paulenka Kinga 
(lakcím: 3263 Domoszló, Széchenyi u. 40.; szül.hely, idő: Gyöngyös, 1987. február 21.; anyja neve: Fodor Piroska; 
adószáma: 78263239-1-30; orvosi működési engedély száma: 74091)  egyéni vállalkozóval 2022. augusztus 1. 
naptól 1 év határozott időtartamra bérleti szerződést köt a határozat mellékletét képező okirat alapján. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. július 10. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Bérleti szerződés 

 
Amely létrejött egyrészről: 
 

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

székhelye:   3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; 
adószáma:   15729394-2-10; 
statisztikai számjele: 15729394-8411-321-10; 
bankszámlaszáma:  Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10403538-49575051-56561001; 
képviseli:  Horváth Richárd polgármester 
mint bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó), 

 
másrészről: 

 
DR. PAULENKA KINGA  
lakcíme:   3263 Domoszló, Széchenyi u. 40. 
szül.hely, idő:    Gyöngyös, 1987. február 21 
anyja neve:   Fodor Piroska 
egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: 54113288 
egyéni vállalkozás székhelye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16. 
adószáma:   78263239-1-30 
statisztikai számjele:    78263239862223110 
orvosi működési engedély száma: 74091 
mint bérlő (továbbiakban: Bérlő), a továbbiakban együtt: Felek között, 
 

az alulírott időben és helyen, a következő feltételek szerint: 
 
1.) Bérbeadó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi a Bérbeadó kizárólagos 



tulajdonát képező hatvani 2690 hrsz-ú ingatlanban található – önálló helyrajzi számmal nem rendelkező - természetben 
3000 Hatvan, Bástya utca 10. szám alatti 14 m2 alapterületű helyiséget, egy adminisztrációs helyiséget, valamint a 
hozzá tartozó, a többi bérlővel közösen használt helyiségeket. 
A Bérlő tudomásul veszi, hogy az ingatlanban jelenleg 4 egészségügyi szolgáltató Dr. Kőszegi Csaba Egyéni Cég, a 
„DR. VIKTOR” Orvosi Betéti Társaság, a SZATMÁR-MED Korlátolt Felelősségű Társaság, a Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Anyatej gyűjtő állomása, valamint a Spektrum-Lab Diagnosztikai Korlátolt 
Felelősségű Társaság végez  egészségügyi szolgáltatói tevékenységet.  

2.) Bérlő a bérleményt megtekintett állapotban 2022. augusztus 1. napjától kezdődően 1 év határozott időtartamra, 
2023. július 31. napjáig veszi bérbe. 

3.) Bérbeadó a Bérlő részére – a működéshez szükséges megfelelő engedélyek birtokában - térítéses bőrgyógyászati 
magánrendelés céljából adja bérbe a Bérleményt. A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a Bérleményt kizárólag erre a 
célra használja, munkanapokon 15:00  – 21:00 óra között. 

4.) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj mértékét a 14 négyzetméteres rendelő helyiségre 
vonatkozóan 50.000,- Ft + ÁFA/hó, azaz Ötvenezer forint + ÁFA/hó összegben, míg az adminisztrációs helyiséget 
15.000,-Ft/hó, azaz Tizenötezer Forint + ÁFA/hó összegben állapítják meg. Bérlő a bérleti díjat a tárgy hónap 15. 
napjáig köteles megfizetni számla ellenében. Felek megállapodnak abban, hogy Bérbeadó jogosult minden év március 
hónapjában felülvizsgálni a bérleti díj összegét és jogosult arra, hogy azt a KSH által közzétett hivatalos inflációs ráta 
mértékével egyoldalúan a tárgyév március 1. napjától kezdődően megemelje. 

5.) A bérbeadó az ingatlan közüzemi díjait az alábbiak szerint osztja fel a bérlők között: 
Vízdíj: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 70%, a fennmaradó rész az ingatlanban működő 
egészségügyi szolgáltatók (bérlők) között egyenlő arányban kerül felosztásra.  
Gázdíj: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 55%, a fennmaradó rész az ingatlanban működő 
egészségügyi szolgáltatók (bérlők) között egyenlő arányban kerül felosztásra.  
Hulladékszállítási díj: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 50%, a fennmaradó rész az ingatlanban 
működő egészségügyi szolgáltatók (bérlők) között egyenlő arányban kerül felosztásra.  
Kéményseprési díj: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 50%, a fennmaradó rész az ingatlanban működő 
egészségügyi szolgáltatók (bérlők) között egyenlő arányban kerül felosztásra.  
Áramdíj: az ingatlanban működő egészségügyi szolgáltatók (bérlők) között egyenlő arányban kerül felosztásra. A 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat külön mérőórával rendelkezik. 

Bérlő vállalja, hogy a bérlemény közüzemi szolgáltatási díjait a megrendelő 10403538-49575051-56561001 számú 
bankszámlájára határidőben megfizeti. Ezen közüzemi szolgáltatások díját a Bérbeadó számlázza ki a Bérlő részére, a 
tárgyhót követő hónap 15. napjáig. 

6.) Bérlő a bérlet időtartama alatt a Bérlemény használatára jogosult a 3. pontban meghatározott időtartamban.  

7.) Bérlő köteles a Bérleményt rendeltetésszerűen használni, ennek keretében gondoskodni a Bérlemény tiszta 
állapotának megőrzéséről. Bérlő elismeri a Bérbeadó azon jogát, hogy a Bérlemény rendeltetésszerű használatát 
ellenőrizze. 

8.) A Bérlő a Bérleményt albérletbe nem adhatja, azt használatra másnak át nem engedheti bérleti jogát sem ingyen, 
sem ellenérték fejében másra át nem ruházhatja. 

9.) Bérlő köteles az érdekkörében felmerült a Bérbeadó tulajdonát képező ingatlanban okozott károkat felszámolni, az 
eredeti állapotot helyreállítani. 

10.) Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy tartózkodik minden olyan magatartástól, mely sértheti a Bérbeadó jó 
hírnevét, becsületét.  

11.) Bérlő a Bérlemény burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a Bérlemény berendezéseinek karbantartásával, 
felújításával kapcsolatos költségek viselését vállalja, a Bérleményen egyéb átalakítást, vagy más beruházást nem 
végezhet el. Ezen kikötés megsértése esetén saját költségére az eredeti állapot helyreállításának kötelezettsége terheli 
kártérítési kötelezettség mellett, a jogalap nélküli gazdagodás szabályainak mellőzésével. Bérlő a Bérleményen jelen 
szerződési rendelkezés ellenére elvégzett munkálatokért megtérítési vagy más ellentételezési igényt nem kérhet. 

12.) Felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő a helyiséget kizárólag a 3.) pontban meghatározott rendelkezések szerint 
munkanapokon 15:00 órától 21:00 óráig használja. Munkanapokon 15:00 óráig, esetlegesen szabadnapokon és 
munkaszüneti napokon Bérbeadó jogosult a helyiség használata felett szabadon rendelkezni, Bérlő ennek tényét 
tudomásul veszi. 

13.) A Bérbeadó szavatolja, hogy a bérlemény fölött szabadon rendelkezik és a bérlet tartama alatt kívülálló harmadik 
személynek semmilyen jogcímen nincs igénye a használattal kapcsolatban, amely a Bérlőt tevékenysége során 
korlátozná, vagy akadályozná (jogszavatosság). 



14.) Bérbeadó jelen okirat aláírásával egyidejűleg szavatol azért, hogy az ingatlan szerződésszerű használatra alkalmas 
(kellékszavatosság). 

15.) A szerződés megszűnése esetén Bérlő jogosult az ingatlanból mindazt elvinni, leszerelni (az állag sérelme nélkül) 
amit az ingatlanba bevitt, felszerelt. Az eredeti állapot helyreállításával kapcsolatos költségek a bérlőt terhelik. 

16.) Felek a szerződést megszüntethetik: 
- azonnali hatályú felmondással, ha az egyik fél olyan súlyos szerződésszegést követ el, hogy a másik féltől nem 
várható el a szerződés további fenntartása: így különösen, ha a Bérlő írásbeli felszólítás ellenére, a felszólítás 
kézhezvételétől számított nyolc napon túl sem fizeti meg a bérleti díjat, vagy a közüzemi szolgáltatások díját, továbbá 
ha a bérlő tevékenységét megszünteti vagy felfüggeszti, ezáltal nem gyakorolja, illetve ha működési engedélyét 
visszavonják. 
Felek a határozott időtartam alatt a jelen szerződés rendes felmondással történő megszüntetését kizárják. 

17.) Szerződő felek kijelentik, hogy közöttük - a bérlet tekintetében - vitás kérdés nincsen. 

18.) Bérbeadó képviselője Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 387/2022. (VI. 30.) számú 
határozatában biztosított felhatalmazás alapján jár el. 

19.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 
lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 
törvény (Lakástörvény) vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

20.) Felek jogvitáikat elsősorban békés úton rendezik. Peres eljárásaik esetére – pertárgyértéktől függően - kikötik a 
Hatvani Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék illetékességét. 

Jelen szerződést felek, mint akaratukban mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.  
 
Hatvan, 2022. július ... 
                                   

Hatvan Város Önkormányzata  Dr. Paulenka Kinga 
képv.: Horváth Richárd, polgármester Bérbeadó 

 
 egyéni vállalkozó 

Bérlő 
 

Határozat száma:  388/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Paulenka Kinga (lakcím: 3263 Domoszló, Széchenyi u. 40.; 
szül.hely, idő: Gyöngyös, 1987. február 21.; anyja neve: Fodor Piroska; adószáma: 78263239-1-30; orvosi 
működési engedély száma: 74091)  egyéni vállalkozó részére tulajdonosi nyilatkozatot ad arra vonatkozóan, hogy 
a 3000 Hatvan, Bástya utca 10. szám alatti ingatlan korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnak minősül. 
A képviselő-testület a tulajdonosi nyilatkozat alapján hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlant 2022. augusztus 1. 
napjától Dr. Paulenka Kinga egyéni vállalkozó a Hatvan Város Önkormányzatával megkötött bérleti szerződés 
megszűnéséig, azaz 2023. július 31. napjáig a bérleti szerződésnek megfelelően használja, azt a vállalkozás 
székhelyeként bejelentse, cégirataiban feltüntesse, cégtábláját a megfelelő helyen kihelyezze.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. július 10. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  389/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Polgármesteri Hivatal Szervezeti integritást sértő 
események kezelésének eljárásrendjét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. július 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  390/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 44.) szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. július 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  391/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros 
Lázár út 49-51.) szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyja.” 



 
H a t á r i d ő  : 2022. július 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  392/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky út 10.) szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. július 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  393/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor 
Kálmán utca 13.) szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. július 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  394/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós 
Alfréd utca 3.) szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. július 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  395/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai 
utca 9.) szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. július 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  396/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Vörösmarty tér 1.) szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. július 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  397/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (3000 
Hatvan, Radnóti tér 2/A. A épület) szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. július 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  398/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Jenei Szilárd (lakcíme: 3000 Hatvan, Kosztolányi út 35.) gyermeket 40.000,- 
Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe. A 
támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében a szociális feladatokban 
szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 

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

 
Határozat száma:  399/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) 



önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Farkas Elif (lakcíme: 3000 Hatvan, Határ utca 10.) gyermeket 40.000,- Ft 
egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe. A 
támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében a szociális feladatokban 
szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  400/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Marczis Panna (lakcíme: 3000 Hatvan, Diófa utca 1.) gyermeket 40.000,- Ft 
egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe. A 
támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében a szociális feladatokban 
szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  401/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évben nyújtott 2.000.000,- Ft összegű 
támogatáson felül további 400.000,- Ft összegű támogatást nyújt Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
részére a hatvani belvárosi temetőben a roma holokauszt áldozatainak emlékére méltó emlékhely kialakítása 
érdekében. 
Amennyiben az emlékhely kialakítására a roma nemzetiségi önkormányzat által a Belügyminisztérium roma 
kapcsolatokért felelős kormánybiztosához benyújtott támogatási kérelem pozitív elbírásban részesül, úgy a 
nemzetiségi önkormányzat köteles a kapott 400.000,- Ft támogatást Hatvan Város Önkormányzata részére 
visszafizetni. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghely terhére rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  402/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja Hatvan Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat részére a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló hatvani 4185 helyrajzi 
számú ingatlanon, természetben a hatvani belvárosi temetőben a roma holokauszt áldozatainak emlékére 
emlékhely kialakításához az alábbi feltételekkel: 
– a tervezett beruházás során a munka- és balesetvédelmi, valamint a szakmai szabályokat maradéktalanul be 

kell tartani, 
– Hatvan Város Önkormányzata a munkavégzés során keletkező esetleges károkért felelősséget nem vállal, 
– a tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól, 
– Hatvan Város Önkormányzata a beruházás megvalósítása körében sem tulajdonjogi, sem kötelmi igényt nem 

ismer el.” 
 

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

 
Határozat száma:  403/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal (székhely: 
3300 Eger, Klapka György utca 11.) történő együttműködés keretében 2.089.150,- Ft (azaz Kettőmillió-
nyolcvankilencezer-egyszázötven forint) támogatást nyújt az Igazgatóság részére. A támogatás kizárólag a 
Hatvani Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Hatvan, Hunyadi tér 19. szám alatti, hatvani 2999 hrsz.-ú ingatlanának 
a hatvani 2995 hrsz.-ú és a hatvani 3000 hrsz.-ú ingatlanokkal határos tégla felületű kerítésének és az épületek 
homlokzati felületképzésére használható fel. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
támogatási szerződés megkötésére. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati 
rendelet 2/e. mellékletében a „Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. július 25. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 



 
Határozat száma:  404/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyés Óvodásokért Alapítvány (székhely: 3000 
Hatvan, Bajcsy Zs. u. 10.) részére a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 
1.) megkötött együttműködési megállapodás keretében szervezendő 2022. évi óvodai nyári gyermektáborozás 
költségeire 2.224.000,- Ft támogatást nyújt, melynek fedezete Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben a Gesztenyéskert Óvoda működési kiadásai 
között a „Személyi juttatások” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  405/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, 
Népkert utca 2.) részére  a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) 
megkötött együttműködési megállapodás keretében szervezendő nyári labdarúgó tábor megbízási díjainak 
kiadásaira 3.600.000,- Ft (azaz: Hárommillió-hatszázezer forint) támogatást nyújt, melynek fedezete Hatvan Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási 
kiadások között az „FC Hatvan beruházások” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  406/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, 
Népkert utca 2.) részére a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott és jóváhagyott Népkert Sportfejlesztés 
(lelátó III. üteme) projekthez szükséges bruttó 30.000.000,- Ft összegű saját forrást biztosít.  Az önerő 
biztosításához szükséges bruttó 30.000.000,- Ft összegű pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetésében a felhalmozási kiadások között az „FC Hatvan beruházások” költséghelyen rendelkezésre áll. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szükséges dokumentumok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (támogatási szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  407/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi az „Alapítvány a hatvani I. István Általános Iskola 
támogatására” elnevezésű alapítvány (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) részére a 2021. évben kiutalt 
támogatási összegből fel nem használt 5.242.380,- Ft maradványösszegnek a támogatási szerződésben rögzített 
pénzügyi elszámolási határidejét 2022. december 31. napra módosítani.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatási szerződés módosítás aláírására.” 

H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  408/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a „Városmarketing gyémánt” Díj 
elnevezésű pályázati felhívásra.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges dokumentumok 
aláírására és nyilatkozatok megtételére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. augusztus 5. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  409/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani Strandfürdő árai megemelésre 
kerülnek 2022. július 1-jétől a határozat melléklete szerint.” 

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

 



(A 409/2022. (VI. 30.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 

Határozat száma:  410/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani Markovits Kálmán Városi Uszoda 
árai megemelésre kerülnek 2022. július 1-jétől a határozat melléklete szerint.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (üzemeltető értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 410/2022. (VI. 30.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  411/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az 58/2022. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozat 
alapján indult, „Hatvani Strandfürdő használati melegvízének hőellátása megújuló energia hasznosítással” 
elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója nyertes ajánlattevőnek a TELESIS-NET Informatika Kft.-t 
(székhely: 1131 Budapest, Béke u. 137.) nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, és 
ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerinti, a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés c) pontján alapuló, a legjobb ár-érték arányú, egyben egyetlen érvényes 
ajánlatot, azaz nettó 72.831.660.- Ft + ÁFA, összesen bruttó 92.496.208.- Ft összesített ajánlati árnak, továbbá 
összesen 24 hónap jótállásnak a vállalását tartalmazó ajánlatot. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás (a 3 %-os tartalékkerettel együtt számolva bruttó 
95.271.094.- Ft összegben) bruttó 54.000.000.- Ft összegben Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben az 5. mellékletben szereplő felhalmozási 
kiadások között a „Strand gépészet - melegvíz” költséghelyen, továbbá bruttó 41.271.094.- Ft összegben az 
„Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. július 4. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  412/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési 
eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 7.055.019.- Ft. A szerződés teljesítéséhez a 2022. évben szükséges fedezet 
összege Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. 
mellékletében, a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda és a Hatvani Polgármesteri Hivatal dologi jellegű kiadásainak 
költséghelyén rendelkezésre áll, a 2023. évben szükséges fedezet összege a 2023. évi költségvetésbe 
betervezésre kerül. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Gáz energia beszerzése” elnevezésű, nettó 7.055.019.- 
Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás 
megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 29/2021. (I. 27.) számú képviselő-testületi 
határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Johancsik Mónika, költségvetési és pénzügyi osztályvezető – a Bizottság elnöke; 
2.) Horváth László, beruházási és műszaki ügyintéző; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. július 15. (a közbeszerzési eljárás elindítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  413/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 281/2022 (IV. 28.) számú képviselő-testületi határozat 
alapján indult, „Futópálya kialakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a 
MÁTRA-FUVAR-SPED Kft. (székhely: 3012 Nagykökényes, Bem utca 2/D.) ajánlattevőnek a benyújtott ajánlata a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősül, 
tekintettel arra, hogy az ajánlat nem felel meg teljes mértékben a közbeszerzési dokumentumokban előírt 
feltételeknek.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. július 4. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló tájékoztatás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 



Határozat száma:  414/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 281/2022 (IV. 28.) számú képviselő-testületi határozat 
alapján indult, „Futópálya kialakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a 
„GLOBÁL SPORT” Kft. (székhely: 4030 Debrecen, Tömös u. 17.) ajánlattevőnek a benyújtott ajánlata a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlat nem felel meg teljes mértékben a közbeszerzési 
dokumentumokban és a Kbt. 71. § (8) bekezdésben meghatározott feltételeknek.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. július 4. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló tájékoztatás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  415/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 281/2022 (IV. 28.) számú képviselő-testületi határozat 
alapján indult, „Futópálya kialakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója nyertes ajánlattevőnek az 
Everling Építő, Termelő és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 2117 Isaszeg, Aulich u. 3.) nyilvánítja, tekintettel arra, hogy 
az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja 
szerinti, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés c) pontján alapuló, a legjobb ár-
érték arányú érvényes ajánlatot, azaz nettó 73.820.503.- Ft + ÁFA, összesen bruttó 93.752.039.- Ft összesített 
ajánlati árnak, összesen 24 hónap jótállásnak, továbbá a beruházás során minimum 1 fő hátrányos helyzetű 
munkavállaló minimum 100 munkaórában történő foglalkoztatásának a vállalását tartalmazó ajánlatot. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás bruttó 71.622.000.- Ft összegben Hatvan Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben az 5. mellékletben 
szereplő felhalmozási kiadások között, az „AOFK-1.1.1-21-2021-00012 Öntöttgumi futópálya kialakítása a Zagyva-
ligetben” költséghelyen, továbbá bruttó 22.130.039.- Ft összegben az „Általános tartalék” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. július 4. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló tájékoztatás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  416/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az AOFK-1.1.1-21-2021-00012 azonosító számú, „Futópálya 
építése Hatvanban” című pályázat megvalósítása során a műszaki ellenőri feladatok elvégzésével az ABATERV 
Kft.-t (székhely: 3261 Abasár, Radnóti tér 4.) – mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt – bízza 
meg bruttó 1.244.600,- Ft megbízási díjért. Pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25) önkormányzati rendeletben az „Általános tartalék” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. július 10. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  417/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kastélykert liget egy részének a közvilágításának a tervezési 
és kivitelezési (1,1 km földkábel és 43 db 3 méter magas kandeláber beépítésével) munkáival a LEDVILLSZER 
Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 31.003.824,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a közvilágítás bővítése költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  418/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egységes szerkezetbe foglalva módosítja a 224/2022. (III. 31.) 
sz. képviselő-testületi határozatát, és annak szövegét az alábbiak szerint állapítja meg: 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Állam tulajdonában álló hatvani 2600/5 hrsz.-ú, 
szántó megnevezésű, 1 ha 2332 m2 nagyságú ingatlan Nemzeti Földügyi Központ, mint tulajdonosi joggyakorló 
által készíttetett értékbecslés alapján közölt vételárát, azaz a bruttó 38.575.000,- Ft összeget elfogadja és vételi 
szándékát fenntartja.  
Hatvan Város Önkormányzata a tulajdonában lévő hatvani 2599 hrsz.-ú, kivett óvoda művelési ágú ingatlanának 
és a megvásárolni kívánt hatvani 2600/5 hrsz.-ú ingatlannak megosztással vegyes telekhatár-rendezését kívánja 
végrehajtani olyan módon, hogy a hatvani 2599 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezkedő óvoda területe a bölcsőde 



létesítéséhez szükséges területtel megnövelésre kerüljön, annak érdekében, hogy az óvoda által használt terület 
ne csökkenjen, valamint a hozzá kapcsolódó infrastrukturális létesítmények (parkoló, játszótér, zöldfelület, 
kiegészítő infrastruktúra) kialakításra kerülhessenek. Egyúttal a hatvani 2600/5 hrsz.-ú ingatlan területén a Hatvan 
Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet 1. 
mellékletének 18. szabályozási tervlapja szerinti kötelező szabályozási vonallal határolt közút területét is 
szükséges kialakítani. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az önkormányzati tulajdonba kerülés érdekében a 
szükséges nyilatkozatok megtételére, valamint az adás-vételi szerződés aláírására. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.  (II. 25.) önkormányzati 
rendelet 5. mellékletében a felhalmozási kiadások között 37.230.000,- Ft összegig a BOSCH együttműködési 
megállapodás keretében kiadás finanszírozás költséghelyen, valamint 1.345.000,- Ft összegig a 2022. évi 
útfelújítások költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (hiánypótlás megküldése) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  419/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Állam tulajdonában álló hatvani 2603 hrsz.-ú, szántó 
megnevezésű, 3 ha 9305 m2 nagyságú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szükséges eljárási cselekmények lefolytatására azzal, hogy 
amennyiben az ingatlan ingyenes megszerzésére irányuló, a határozat mellékletét képező kérelem elutasításra 
kerül, úgy Hatvan Város Önkormányzata az ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogát a továbbiakban is fenntartja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (kérelem megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 419/2022. (VI. 30.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  420/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhívja Baranyi Katalin (lakcím: 3000 Hatvan, Horváth M. út 1. IV/6.) 
ingatlantulajdonost, és Baranyi Krisztián megajándékozottat (lakcím: 3000 Hatvan, Pázsit utca 15. 3. em. 2.) arra, hogy 
járjanak el a közjegyzőnél és kezdeményezzék a Hatvanban, 2009. november 6. napján kelt 33016/Ü/1155/2009/1. 
számú közjegyzői okiratba foglalt adásvételi szerződés – mely tartalma szerint egyben jelzálogjogot alapító szerződés is 
– jelzálogjogi rendelkezéseinek azon kiegészítését, mely alapján a jelzálogjogot alapító szerződésbe 
zálogkötelezettként belép Baranyi Krisztián is és kijelenti, hogy a jelzálogjogot alapító szerződés rendelkezéseit 
megismerte, azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.  
Ezen közokirat bemutatása után a képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy 
hozzájáruljon ahhoz, hogy a hatvani 5168/1/A/54 hrsz-ú, természetben 3000 Hatvan, Horváth M. út 1. IV/6. szám alatti, 
51 m2 nagyságú lakás 1/2-ed arányú ingatlan-illetőségét a tulajdonos elajándékozza Baranyi Krisztián (lakcím: 3000 
Hatvan, Pázsit utca 15. III/2.) részére azzal, hogy az ingatlan tulajdoni lapjának teherlapi részén Hatvan Város 
Önkormányzata javára 
- III/2. sorszám alatt bejegyzett jelzálogjog 5.600.000.- Ft összegű kölcsöntőke és járulékai erejéig, valamint 
- III/3. sorszám alatt, ugyancsak Hatvan Város Önkormányzata javára bejegyzett, a jelzálogjogot biztosító, elidegenítési 
és terhelési tilalom továbbra is változatlanul fennmarad.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. június 30. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  421/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete haszonkölcsön szerződést köt a Heves Megyei Rendőr-
főkapitánysággal (Cím: 3300 Eger, Eszterházy tér 2.) a rendőr-főkapitányság tulajdonában álló, a Hatvan, Horváth 
Mihály út 3. sz. előtti önkormányzati tulajdonban álló közterületre telepítendő trafibox készülékre. A képviselő-
testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. augusztus 1. (szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  422/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Horváth Mihály út 3. szám előtti önkormányzati 
tulajdonú közterületre trafibox készülék telepítésével, közműegyeztetés lefolytatásával és kapcsolódó feladatok 
ellátásával a LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 1.631.950.- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 



Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  423/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kuube Plus fedett, 8 férőhelyes, USB-s és vezetéknélküli 
töltővel rendelkező, szélessávú internetszolgáltatást biztosító, 2 db 2,4” kijelzővel felszerelt okospad legyártásával, 
telepítésével és egy évre vonatkozó karbantartásával a Kuube Hungary Kft.-t (székhely: 1038 Budapest, 
Rózsadomb utca 33.) bízza meg bruttó 5.702.300,- Ft összegben, mint a termék kizárólagos gyártóját. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben a Közösségi Költségvetés Alap költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  424/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kuube Plus típusú okospad telepítéséhez szükséges 2,3 x 
2,3 méter 200 mm vastag, kavicságyra helyezett, simított felületű betonlemez készítésével a KOROKNAI-ÉPÍTŐ 
Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 508.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben a Közösségi Költségvetés Alap költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  425/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VisibleCrossing Kft.-t (székhely: 8000 Székesfehérvár, 
Seregélyesi út 96.) bízza meg a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola előtti gyalogos átkelőhelynél a SafeXOne 
alaprendszer, a napelemes betáplálás, a lézeres láb megvilágítás, valamint a telepítés kivitelezési munkáival 
bruttó 4.311.650,- Ft összegben, mint a rendszer kizárólagos gyártóját. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben a Közösségi Költségvetés Alap költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  426/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3 db fedett kerékpártároló beszerzésével, valamint azoknak a 
Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola, a Hatvani 5. Számú Általános Iskola és a Hatvani Kodály Zoltán 
Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola bejárata mellett az intézmények igazgatóival egyeztetett 
helyen történő telepítésével és térkő burkolat elkészítésével a NORMA-BAU Kft.-t (székhelye: 3000 Hatvan, Gábor 
Áron utca 22.) bízza meg bruttó 18.516.600,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben a Közösségi Költségvetés Alap költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  427/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyvaligetben a kondipark közelében és a Népkertben a 
gördeszkapálya mellett elhelyezésre kerülő ivókutak beszerzésével, telepítésével és környezetének kialakításával 
Vasas Tibor egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 12. V/20.) bízza meg 1.380.000,- Ft 
(alanyi ÁFA mentes) összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben a Közösségi Költségvetés Alap költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



Határozat száma:  428/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kastélykerti sétány egy részének kivilágításához öt darab 
kandeláber felállításának kivitelezési munkáival a LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) 
bízza meg bruttó 3.914.546,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben a Közösségi Költségvetés Alap költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  429/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyvaligetben lévő sportpark kivilágítási munkáival (3 db 
kandeláber felállítása, 2 db glória és 1 db hagyományos lámpatest felszerelése) a LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 
3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 2.348.871,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben a Közösségi Költségvetés Alap költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  430/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Újhatvanban az egykori kispiac területén kialakításra kerülő 
közösségi tér (rekontán burkolattal ellátott multifunkciós pálya hálóval, kapukkal és kosárlabda palánkokkal, 
teqball és pingpongasztal) kivitelezési munkáival a Bankó Kft.-t (székhely: 3530 Miskolc, Kont utca 9.) bízza meg 
bruttó 33.663.586,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben a Közösségi Költségvetés Alap költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  431/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, P. Lukács Pelbárt utcában kialakításra kerülő 
nyilvános illemhely (fűthető, szappanadagolóval és kézszárítóval rendelkező, érmével nyitható) kivitelezési 
munkáinak elvégzésével a NORMA-BAU Kft-t (székhelye: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 
23.571.200,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben a Közösségi Költségvetés Alap költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  432/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Liszt Ferenc Művelődési Ház 
(3000 Hatvan, Mészáros Lázár utca 6-8.) épületében a színpad függönyözés, sötét színű festés, valamint a 
színpadi rész nyári időszakban történő hűtésének kivitelezési munkáinak elvégzésével a Norma-Bau Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 15.163.800,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati 
rendeletben a „Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások” költséghelyen rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. július 25. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  433/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású intézmények 2022. évi 
intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keretének felosztásáról szóló 152/2022. (II. 24.) számú 
képviselő-testületi határozatot a mellékelt táblázat szerinti költségfelosztással.” 
 



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

 

2022. évi intézményfelújítási, tervszer ű és időszerű karbantartási feladatterv 

Tervezett feladatok intézményenként 
(bruttó E 

Ft) 

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

időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat 83 
Hatvani Mesevilág Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy Zs. út 13 .)   

időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat 83 
utcafronti kerítés javítás/ új kerítés építés(2 kiskapu, 1 nagykapu) 52 m 350 

hátsó bejáratnál betonkő burkolat készítés 30 m2 540 
Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai u. 9.)   

időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat 140 
óvoda oldalhatáron álló kerítésének cseréje javítása 876 

Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmart y tér 1.)   

vezetői irodában, előterében laminált padlólap fektetés anyagköltség 16 m2 (a Hatvani 
Szolgáltató Kft. végzi a munkát) 110 
foglalkoztató, nevelői és felnőtt öltöző festése (a Hatvani Szolgáltató Kft végzi a munkát)   
dolgozói étkezőben radiátoros fűtés kiépítése 340 
tetőfelújítás   300 
utcafronti kerítítás lábazat megerősítés, fugázás (a Hatvani Szolgáltató Kft végzi a munkát)   

Hatvani  Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi B. út 44.)   
időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat 108 

Hatvani Napsugár Óvoda ( 3000 Hatvan, Gódor K u.13.)   
fejlesztőszobában radiátor csere 160 
csoportszoba és gyermeköltözők festése (a Hatvani Szolgáltató Kft. végzi a munkát)   

Hatvani Százszorszép Óvoda ( 3000 Hatvan, Hajós A. u.3 .)   
időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat 108 

Méhecske csoportban 2 db ablak szakszerű rögzítése és tömítése 100 
Hatvani Csicserg ő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.)   

időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat 108 

fedett terasz tartószerkezet erősítés és tetőhéjazat cseréje 120 m2 2 248 
sárgarigó csoport festése (HSZ Kft)   

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat   
Idősek Ellátása Id ősek Klubja (3000 Hatvan, Hajós A. u. 5.)   

időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat 108 
Hajós Alfréd úti Bölcs őde (3000 Hatvan, Hajós A. út 1.)   

bölcsőde épületének és a kéziszerszámok időszakos érintésvédelmi felülvizsgálata 140 

konyha , étel előkészítő helyiség és mellékhelyiségek festése (a Hatvani Szolgáltató Kft. végzi 
a munkát)   

Mohács úti Bölcs őde (3000 Hatvan, Mohács u. 3.)   
kéziszerszámok időszakos érintésvédelmi felülvizsgálata 58 

Óhatvani Véd őnői Szolgálat (3000 Hatvan, Horváth M. u. 17.)   
időszakos érintés- és tűzvédelmi felülvizsgálat 108 
védőnői szoba beázás miatti festése (a Hatvani Szolgáltató Kft. végzi a munkát)   

Újhatvani Véd őnői Szolgálat ( Hatvan,Bajcsy Zs. u.4/A.)   
időszakos érintés-, tűz- és villámvédelmi felülvizsgálat (új épület) 0 
tisztasági festés az összes helyiségben/ legalább a váróban (a Hatvani Szolgáltató Kft. végzi 
a munkát) 

  
élvédő elhelyezés 4 ajtónyílásnál 60 



Anyatejgy űjtő állomás (3000 Hatvan, Bástya u. 8.)   

időszakos érintés- és tűzvédelmi felülvizsgálat 108 
Központ iroda épület  (3000 Hatvan, Radnóti tér 2/a A é p.)   

Lapostető szigetelés, attika javítás 7 022 

Körzeti Orvosi Rendel ők   

Horváth M. út 21.   

időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat 108 

Bajcsy- Zs. út 4/a. (Új épület)   

időszakos érintés-, tűz- és villámvédelmi felülvizsgálat 337 
Árpád út 2.   

időszakos érintés-, tűz- és villámvédelmi felülvizsgálat 337 
Bástya u. 10.   

időszakos érintés- és villámvédelmi felülvizsgálat 337 

Hatvani Galéria (3000 Hatvan, Hatvanas u. 2.)   

időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat 108 

Hatvani Lajos Múzeum értéktár (3000 Hatvan, Balassi Bá lint út 25.)   

elektromos hálózat felújítás 2 985 

Hatvani Polgármesteri Hivatal (3000 Hatvan, Kossuth tér  2.)   

időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat 650 

összesen: 18 120 

tartalékkeret 1 880 

Költséghelyen rendelkezésre álló összesen: 20 000 
 

Határozat száma:  434/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi Bálint 
út 44.) időszakos érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatával a BUBI-VILL Kft.-t (székhelye: 3013 Ecséd, 
Bercsényi út 76.) bízza meg bruttó 107.950,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2022. évi intézményfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  435/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós Alfréd 
utca 3.) időszakos érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatával a BUBI-VILL Kft.-t (székhelye: 3013 Ecséd, 
Bercsényi út 76.) bízza meg bruttó 107.950,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2022. évi intézményfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  436/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 
49-51.) időszakos érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatával a BUBI-VILL Kft.-t (székhelye: 3013 Ecséd, 
Bercsényi út 76.) bízza meg bruttó 107.950,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2022. évi intézményfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 



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

 
Határozat száma:  437/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Idősek Klubja (3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 5.) 
időszakos érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatával a BUBI-VILL Kft.-t (székhelye: 3013 Ecséd, Bercsényi 
út 76.) bízza meg bruttó 107.950,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2022. évi intézményfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  438/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1. számú Védőnői Szolgálat (3000 Hatvan, Horváth Mihály 
út 17.) időszakos érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatával a BUBI-VILL Kft.-t (székhelye: 3013 Ecséd, 
Bercsényi út 76.) bízza meg bruttó 107.950,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2022. évi intézményfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  439/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2. számú Védőnői Szolgálat és III-IV. számú körzeti 
Gyermekorvosi Rendelők (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 4/a.) időszakos érintésvédelmi és villámvédelmi 
szabványossági felülvizsgálatával a BUBI-VILL Kft.-t (székhelye: 3013 Ecséd, Bercsényi út 76.) bízza meg bruttó 
336.550,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2022. évi intézményfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  440/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Anyatejgyűjtő Állomás (3000 Hatvan, Bástya utca 10.) 
időszakos érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatával a BUBI-VILL Kft.-t (székhelye: 3013 Ecséd, Bercsényi 
út 76.) bízza meg bruttó 107.950,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2022. évi intézményfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  441/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a II. számú körzeti Gyermekorvosi Rendelő (3000 Hatvan, 
Horváth Mihály út 21.) időszakos érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatával a BUBI-VILL Kft.-t (székhelye: 
3013 Ecséd, Bercsényi út 76.) bízza meg bruttó 107.950,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2022. évi intézményfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  442/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az I. számú körzeti Gyermekorvosi Rendelő (3000 Hatvan, 
Árpád utca 2.) időszakos érintésvédelmi és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatával a BUBI-VILL Kft.-t 



(székhelye: 3013 Ecséd, Bercsényi út 76.) bízza meg bruttó 336.550,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2022. évi intézményfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  443/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az I. és III-IV. számú körzeti Orvosi Rendelők (3000 Hatvan, 
Bástya utca 10.) időszakos érintésvédelmi és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatával a BUBI-VILL Kft.-t 
(székhelye: 3013 Ecséd, Bercsényi út 76.) bízza meg bruttó 336.550,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2022. évi intézményfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  444/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Galéria (3000 Hatvan, Hatvanas utca 2.) időszakos 
érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatával a BUBI-VILL Kft.-t (székhelye: 3013 Ecséd, Bercsényi út 76.) 
bízza meg bruttó 107.950,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2022. évi intézményfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  445/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Polgármesteri Hivatal (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
időszakos villamos biztonságtechnikai szabványossági felülvizsgálatával a KORI-TERV Bt.-t (székhelye: 3000 
Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg 650.000,- Ft (alanyi ÁFA mentes) összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2022. évi intézményfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  446/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Radnóti tér 2/a. szám alatti A épületrész 
lapostetejének szigetelésével az ABA 2000 Kft.-t (székhelye: székhely: 1164 Budapest, Szántó utca 14.) bízza 
meg bruttó 7.021.336,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2022. évi intézményfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  447/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvodában (3000 Hatvan, Jókai utca 9.) 
20 m kerítés felújítási munkáinak elvégzésével Kővári Tamás egyéni vállalkozót (székhelye: székhely: 3000 
Hatvan, Nagytelek u. 17/4.) bízza meg bruttó 876.300,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2022. évi intézményfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 



Határozat száma:  448/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1046 Budapest, Wolfner utca 6. 
1. em. 103.) bízza meg a Hajdú utcában 3 db gépjármű-parkolóhely kialakításával, a hozzá kapcsolódó 
járdaszakasz építési és közterület rendezési munkákkal együtt bruttó 11.019.942,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Környezetrendezési munka – járda, zöldfelület” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  449/2022. (VI. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 22 db karácsonyi díszvilágítási kandeláber motívum 
beszerzésével a Blachere Illumination Hungary Kft.-t (székhely: 2142 Nagytarcsa, Csonka János út 4 K. épület) 
bízza meg bruttó 2.277.567,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Karácsonyi díszkivilágítás karbantartás, tönkrement elemek 
cseréje miatti beszerzés” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  450/2022. (VI. 30.) z.ü. sz. képvi selő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 44.) elnevezésű intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztására kiírt pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  451/2022. (VI. 30.) z.ü. sz. képvi selő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 44.) intézményvezetői feladatainak ellátásával 2022. augusztus 1. napjától 2023. július 31. 
napjáig, 1 éves időtartamra Tóth Bettinát bízza meg.  
Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény alapján az alábbiak szerint állapítja meg:  
- Nkt. 7. sz. melléklete szerinti garantált illetmény: 260.000 Ft 
- Intézményvezetői pótlék  109.620 Ft 
- Szakmai ágazati pótlék  52.000 Ft 
- Kereset összesen: 421.620 Ft 
- Kerekítés: 0 Ft 
- Kereset mindösszesen:  421.620 Ft” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


