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TARTALOMJEGYZÉK  
 
 

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 
 

20/2022. (IX. 2.) önkormányzati rendelete  
Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésér ől szóló 3/2022. (II. 25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

21/2022. (IX. 2.) önkormányzati rendelete  
a Hatvan Kártyáról 1/2022. (I. 28.) önkormányzati r endelet módosításáról 

 
 

22/2022. (IX. 2.) önkormányzati rendelete  
Hatvan város területén súlykorlátozáshoz kötött beh ajtás rendjér ől szóló 7/2016. (II. 26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

23/2022. (IX. 2.) önkormányzati rendelete  
a közterületek használatáról, valamint a parkolóhel yek létesítésér ől és használatáról szóló 

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

24/2022. (IX. 2.) önkormányzati rendelete  
a köztemet őről és a temetkezés rendjér ől szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
 

25/2022. (IX. 2.) önkormányzati rendelete  
a szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) önk ormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 

2022. SZEPTEMBER 1-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

  

 



Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
20/2022. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 

Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésér ől szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

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

1. § 

A Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a 
helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„2. § 

(1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2022. 
évi költségvetésének 
a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal, kölcsön) 

csökkentett bevételi főösszegét 11.274.714 e Ft-ban  
b) kiadási főösszegét 14.177.388 e Ft-ban  
állapítja meg. 

(2) A 2022. évi működési költségvetés egyenlege -26.107 e Ft, mely a 2021. évi pénzmaradványból kerül 
finanszírozásra. 

(3) A 2022. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -2.876.567 e Ft, mely finanszírozását pénzforgalom nélküli 
bevételekből, a 2021. évi pénzmaradványból biztosítja az önkormányzat. 

3. § 

(1) A 2022. évi költségvetés mérlegét – bevételi forrásonként és főbb kiadásonként – az 1. melléklet tartalmazza, 
működési és felhalmozási mérlegét pedig a 2. melléklet szemlélteti. 

(2) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeget - bevételi forrásonként - a 
következők szerint állapítja meg: 
a) Intézményi működési bevételek 980.395 e Ft 
b) Helyi adók 4.537.249 e Ft 
c) Átengedett központi adók 0 e Ft 
d) Egyéb közhatalmi bevételek 13.600 e Ft 
e) Tulajdonosi bevételek 1.435.234 e Ft 
f) Önkormányzat költségvetési támogatása 1.770.371 e Ft 
g) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4.000 e Ft 
h) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) 457.273 e Ft 
i) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel 2.075.972 e Ft 
j) Támogatási kölcsönök visszatérítése 620 e Ft 
k) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 

ka) önkormányzati pénzmaradvány 2.632.165 e Ft 
kb) intézményi pénzmaradvány 26.981 e Ft 
kc) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány 64.730 e Ft 
kd) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa 178.798 e Ft 

l) Hitelek, kölcsönök 0 e Ft. 

(3) A bevételi főösszeg fejezetek, címek, alcímek és kiemelt előirányzatok szerinti megosztását a 3. melléklet 
tartalmazza. 

4. § 

A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegét a következők szerint állapítja meg: 
a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai: 

aa) önállóan működő intézmények kiadásai 1.811.860 e Ft 
ab) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 832.377 e Ft 
ac) önkormányzati működési kiadások 2.946.513 e Ft 
ad) központi elvonások, befizetési kötelezettségek 2.224.885 e Ft 

b) Önkormányzati felhalmozási kiadások: 
ba) beruházások 5.314.753 e Ft 



bb) felújítások 534.426 e Ft 
bc) felhalmozásra átadott pénzeszköz 70.149 e Ft 
bd) kölcsönök 12.000 e Ft 

c) Intézményi felhalmozási kiadások: 
ca) beruházások 52.516 e Ft 
cb) felújítások 0 e Ft 
cc) felhalmozásra átadott pénzeszköz 0 e Ft 

d) Tartalékok: 
da) elkülönített tartalék az adósságszolgálat biztosítására 1.000 e Ft 
db) általános tartalék 50.822 e Ft 
dc) elkülönített számlán lévő tartalék: Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 232.720 e Ft 
dd) Közösségi Költségvetési Alap 6.083 e Ft 

e) Hitelek: jégcsarnok törlesztés 87.284 e Ft” 

2. § 

(1) A Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. 
melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. 
melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. 
melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. 
melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. 
melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

3. § 

Ez a rendelet 2022. szeptember 3-án lép hatályba. 

4. § 

E rendelet rendelkezéseit 2022. július 1. napjától kell alkalmazni. 
 
Hatvan, 2022. szeptember 1. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
(A 20/2022. (IX. 2.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
21/2022. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 

a Hatvan Kártyáról 1/2022. (I. 28.) önkormányzati ren delet módosításáról 

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

1. § 

A Hatvan Kártyáról szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(2) A Kártya – az ingyenesen kiadott szociális kártya kivételével – a hozzá külön igényelhető behajtási 
engedéllyel együtt szabad közlekedést biztosít 



a) az 1. mellékletben meghatározott utcákban és a Géza fejedelem utcában állandó lakóhellyel rendelkező 
természetes személyek részére a lakóhelyüknek megfelelő utca tekintetében, 

b) az 1. mellékletben meghatározott utcákban és a Géza fejedelem utcában székhellyel vagy telephellyel 
rendelkező nem természetes személy jogalanyok részére a székhelyük és telephelyük szerinti utca 
tekintetében, 

c) a teljes díjmentességben és korlátlan kedvezményben részesülő szervezetek, 
d) az önkormányzat költségvetési szervei, 
e) az egyházak, 
f) az egyesületek, és 
g) a szerződéssel rendelkező orvosok részére.” 

2. § 

(1) A Hatvan Kártyáról szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

(Természetes személy) 
„b) legfeljebb további három parkolási engedélyre jogosult külön térítés ellenében és további három behajtási 

engedélyre jogosult díjmentesen a (4) bekezdésben foglaltak kivételével.” 

(2) A Hatvan Kártyáról szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (5) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(5) Az 1. mellékletben meghatározott utcákban és a Géza fejedelem utcában állandó lakóhellyel rendelkező 
természetes személyek az általuk kizárólagosan használt, nem a saját tulajdonukban lévő további 1 db 
gépjárműre díjmentesen igényelhetnek behajtási engedélyt. A kérelemhez csatolni kell a gépjármű kizárólagos 
használatára vonatkozó megállapodást vagy igazolást.” 

3. § 

(1) A Hatvan Kártyáról szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(1) Nem természetes személy jogalany – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 
a) egy Hatvan Kártyát, 
b) maximum 3500 kg összsúlyú gépjárműre öt parkolási engedélyt igényelhet térítés ellenében, és 
c) amennyiben székhelye, telephelye az 1. mellékletben meghatározott utcákban vagy a Géza fejedelem 

utcában van, maximum 3500 kg összsúlyú gépjárműre öt behajtási engedélyt 
igényelhet díjmentesen.” 

(2) A Hatvan Kártyáról szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(4) Nem természetes személy – amennyiben nem rendelkezik díjmentességgel – a jogosultsági időtartam alatt új 
parkolási engedély igényelhet térítési díj ellenében, és szükség szerint új behajtási engedélyt igényelhet 
díjmentesen, ha a meglévő gépjárműveire kiadott engedélyek vonatkozásában adatváltozás, forgalmi rendszám 
változás történik.” 

4. § 

A Hatvan Kártyáról szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(2) A 9. § (2) bekezdése szerinti határidő lejártát követően a meglévő Kártya és a hozzá tartozó kedvezmény 
érvényességének további egy évvel történő meghosszabbítását – a 11. §-ban foglaltak kivételével – a 2. melléklet 
szerinti nyomtatványon lehet igényelni.” 

5. § 

(1) A Hatvan Kártyáról szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Hatvan Kártyáról szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

 



6. § 

Hatályát veszti a Hatvan Kártyáról szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete. 

7. § 

Ez a rendelet 2022. szeptember 3-án lép hatályba. 

8. § 

E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 
Hatvan, 2022. szeptember 1. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 

1. melléklet a 21/2022. (IX. 2.)önkormányzati rendelethez 
„2. melléklet az 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelethez 

 
KÉRELEM HATVAN KÁRTYA IGÉNYLÉSHEZ VAGY AZ ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT  VÁLTOZÁS 

BEJELENTÉSÉHEZ 
 

1. A kérelem típusa : 

Első kártya igénylés       Adatváltozás bejelentés   Érvényesség meghosszabbítás 

 
2. A kérelmez ő: 

 Hatvani természetes személy     

 Hatvani munkahellyel rendelkező munkavállaló  

Nem hatvani természetes személy    

Nem természetes személy jogalany    

 
3. A kérelem tárgya: 

 Hatvan Kártya igénylés                                      behajtási engedély igénylés  

 parkolási engedély igénylés                                plasztik kártya igénylés 

 
4. Kérelmez ő adatai 

 Természetes személy esetén Nem természetes személyek esetén 
Név:  Név:  

Születési név:  Székhely:  

Születési hely, 
idő: 

 Telephely:  

Édesanyja 
neve: 

 Adószám:  

Állandó 
lakóhely: 

 Nyilvántartási 
szám: 

 

Telefonszám:  Törvényes 
képviselő 

 

Telefonszám:  E-mail cím:  
E-mail cím:  

 
5. Gépjárm űre vonatkozó adatok  
Rendszám:……………………   Rendszám:……………………   Rendszám:…………………… 
Rendszám:……………………   Rendszám:…………………… 
 
 
 



6. Kérelmez ő állandó lakóhelye az alábbi utcák valamelyikében t alálható: x 
Apafi utca, Bethlen Gábor utca, Bocskai István utca, Czóbel Béla utca, Damjanich utca, Dézsmaszéki utca, Esze 
Tamás utca, Forgács Simon utca, Gábor Áron utca, Gedeon Béla utca, Görgey utca, Hatvani Lajos utca, Kert 
utca, Kiss Ernő utca, Kosztolányi utca, Kölcsey Ferenc utca, Május 1. utca, Móra Ferenc utca, Radnóti Miklós 
utca, Tompa Mihály utca, Váci Mihály utca, Vasvári Pál utca, Veres Péter utca, Zöldfa utca, Mészáros Lázár út, 
Rákóczi út páratlan oldala a Mészáros Lázár úttól az Esze Tamás utcáig, Robert Bosch út, Géza fejedelem utca 
 
7. Munkáltatói igazolás Hatvan Kártya és parkolási en gedély igényléséhez  
 
Alulírott …………………………munkáltatóként a munkavállaló  részére Hatvan Kártyát és  parkolási engedélyt 
kérek. 
 
 
Kelt, Hatvan…………………….. 
 
 ………..…………………………..…… 
 munkáltató aláírása és bélyegző helye  
 
8. Nyilatkozat nemleges helyi-adó tartozásról  
Alulírott........................................................., Hatvan, ..........................................................utca ......................szám 
alatti lakos / jogi személy / jogi személyiség nélküli jogalany / egyéni vállalkozó / egyéni cég x képviselője, 
büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy lejárt esedékességű adótartozásom nincs. Jelen 
nyilatkozatomat a Hatvan Kártyával kapcsolatos ügyintézéshez adtam és hozzájárulok ahhoz, hogy: 

1.) ezzel kapcsolatban az adatkezelő a nyilvántartásában kezelje a nyilatkozatomat, 
2.) az adótartozásra vonatkozó nyilatkozatomat a helyi adóhatóság ellenőrizze. 

 
Hatvan, 20…….. . év ………………. hó ………. nap 
  
 …………………………………… 
  kérelmező aláírása 
 
9. Adatvédelmi nyilatkozat  
 
Alulírott…………………………………….Hatvan, ..........................................................utca ......................szám alatti 
lakos az adatkezelési tájékoztatót megértettem és elfogadom. Hozzájárulok ahhoz, hogy az adatkezelő a 
személyes adataimat a Hatvan Kártyához tartozó ügyintézéshez kapcsolódóan kezelje. 
 
Hatvan, 20…….. . év ………………. hó ………. nap 
  
 …………………………………… 
  kérelmező aláírása 
  
x A megfelelő választ aláhúzni szíveskedjen.” 

 
2. melléklet a 21/2022. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez 
„4. melléklet az 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelethez 

 
Díjtáblázat 

 
Szolgáltatás és díjtételek 

 
Hivatkozás Jogalany 

Digitális kártya Plasztik kártya Parkolási engedély Behajtási  
engedély 

6. § (2) a) Természetes 
személy 

1 db 
1.500 Ft 

+ 500 Ft 1 db 
díjmentes 

1 db 
díjmentes  

6. § (2) b) Természetes  
személy 

 
--- 

 
--- 
 

további 
legfeljebb 

3 db  
500 Ft/db 

további 
legfeljebb 

3 db 
díjmentes  

6. § (3) Természetes  
személy 

 
--- 

 
--- 

év közbeni 
forgalmi rendszám változás esetén kiadott 

új engedély 
 



500 Ft/db díjmentes 

6. § (4)  Természetes 
személy 

munkavállaló  

1 db 
4.000 Ft 

+ 500 Ft 1 db 
díjmentes  

 
--- 

8. § (3) Természetes 
személy 
egyszeri 

díjmentessége 
 

1 db  
díjmentes  

díjmentes 1 db 
díjmentes  

1 db 
díjmentes  

8. § (4) Természetes 
személy 

szociális kártya 
jogosult  

 
--- 

díjmentes   
--- 

 
--- 

6.§ (6) Természetes  
személy 

nem hatvani 
lakos 

1 db 
6.000 Ft 

+ 500 Ft 1 db 
díjmentes  

 
--- 

6.§ (7) Természetes 
személy  

nem hatvani 
lakos 

önkormányzati 
szerződés 

alapján  

1 db 
4.000 Ft 

+ 500 Ft 1 db 
díjmentes  

 
--- 

 
Szolgáltatás és díjtételek 

 
Hivatkozás Jogalany 

Digitális 
Kártya  

Plasztik 
Kártya 

Parkolási  
engedély 

Behajtási 
engedély 

7. § (1)   Nem természetes 
személy jogalany 

1 db 
díjmentes 

+ 500 Ft 1-3db: 
11.000Ft/gépjárm ű 

4-5 db: 
16.500Ft/gépjárm ű 

5 db: 
díjmentes 

7. § (2)  Nem természetes  
személy 
jogalany 

önkormányzati 
költségvetési 
szerv, egyhá z, 

egyesület  

1 db 
díjmentes  

díjmentes  
 

5 db  
díjmentes 

5db 
díjmentes  

7. § (3) Nem természetes  
személy jogalany 

orvosok 

1 db 
díjmentes  

díjmentes  
 

2 db 
díjmentes 

2 db 
korlátlan 

díjmentes  
év közbeni 

forgalmi rendszám változás esetén kiadott új 
engedély 

 

7. § (4)  Nem természetes 
személy  
jogalany  

 
--- 

 
--- 

1.100 Ft/ engedély  díjmentes 
8. § (2) 

 
Teljes 

díjmentességben és 
korlátlan 

kedvezményben 
részesülő nem 
természetes 

személy jogalanyok 
 
 

1 db 
díjmentes  

díjmentes korlátlan számú 
díjmentes  

korlátlan számú 
díjmentes  

8. § (1) Plasztik kártya 
pótlás,  

5 év utáni pótlás 

 
--- 

1.500 Ft 
 

500 Ft 

 
--- 
 

 
--- 

8. § (6) Elveszett szociális 
kártya pótlás 

5 év utáni pótlás 

 
--- 

1.500 Ft 
 
 

500 Ft 

 
--- 

 
--- 



 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
22/2022. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 

Hatvan város területén súlykorlátozáshoz kötött beha jtás rendjér ől szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

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

1. § 

A Hatvan város területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 
1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A rendelet területi hatálya a súlykorlátozást előíró közúti jelzőtáblákkal jelzett, a 2. melléklet szerinti 
útszakaszokra terjed ki.” 

2. § 

A Hatvan város területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 
2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

3. § 

Hatályát veszti a Hatvan város területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 7/2016. (II.26.) 
önkormányzati rendelet 
a) 6. §-a, 
b) 9. § (2) bekezdése. 

4. § 

Ez a rendelet 2022. szeptember 3-án lép hatályba. 
 
Hatvan, 2022. szeptember 1. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 

1. melléklet a 22/2022. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez 
„2. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 

A súlykorlátozást el őíró közúti jelz őtáblákkal jelzett útszakaszok 

1. Apafi utca, 

2. Bajcsy-Zsilinszky út, 

3. Baross Gábor utca, 

4. Báthori István utca, 

5. Csaba utca, 

6. Hajós Alfréd utca, 

7. Ifjúság utca, 

8. Kastélykert utca, 

9. Kisfaludy utca, 



10. Kölcsey Ferenc utca, 

11. Május 1. utca. 

12. Mészáros Lázár út, 

13. Móra Ferenc utca, 

14. Pázsit utca, 

15. Thurzó utca, 

16. Vécsey utca, 

17. Wesselényi utca, 

18. Zöldfa utca.” 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 

23/2022. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 
a közterületek használatáról, valamint a parkolóhel yek létesítésér ől és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

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

1. § 

A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III.30.) 
önkormányzati rendelet 9. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Közterület rendeltetésétől eltérően közterület-használati engedély alapján használati díj megfizetése nélkül a 6. §-
ban foglaltakat figyelembe véve az alábbi esetekben használható:) 
„b) az önkormányzat, az önkormányzat intézménye és az önkormányzat kizárólagos részvételével működő 

gazdasági társaság által szervezett rendezvény esetén, a 10. § i) pontja szerinti szabályozás kivételével.” 

2. § 

A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III.30.) 
önkormányzati rendelet 10. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Közterület rendeltetésétől eltérően közterület-használati engedély és használati díj megfizetése nélkül a 6. §-ban 
foglaltakat figyelembe véve az alábbi esetekben használható:) 
„i) az önkormányzat, az önkormányzat intézménye vagy az önkormányzat kizárólagos részvételével működő 

gazdasági társaság által nyújtott kereskedelmi, vendéglátó-ipari tevékenység;” 

3. § 

(1) A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III.30.) 
önkormányzati rendelet 20/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A minimális (legkisebb megváltható) parkolási időtartam 30 perc, maximális (legnagyobb megváltható) 
parkolási időtartam a 2. melléklet 1.1.-1.7. pontjaiban megjelölt parkolóhelyek tekintetében három óra, a 2. 
melléklet 1.8. pontjában megjelölt parkolóhelyek tekintetében másfél óra.” 

(2) A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III.30.) 
önkormányzati rendelet 20/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A fizető parkolók üzemelési ideje a 2. melléklet 1.1.-1.7. pontjaiban megjelölt parkolóhelyek tekintetében 
munkanapokon 8.00-17.00 óráig, a 2. melléklet 1.8. pontjában megjelölt parkolóhelyek tekintetében tanítási 
napokon 8.00-13.00 óráig. Az üzemelési időn kívül nem kell parkolási díjat fizetni.” 

 



4. § 

A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III.30.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

5. § 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. szeptember 3-án lép hatályba. 

(2) A 3. §, a 4. § és az 1. melléklet 2022. október 1-jén lép hatályba. 

 
Hatvan, 2022. szeptember 1. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
1. melléklet a 23/2022. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez 

„2. melléklet a 15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelethez 

A fizet ő parkolók helyei és a fizetend ő várakozási díj- és pótdíj mértéke 

1. Kijelölt fizet ő parkolók:  

1.1. Szent Mihály út páros és páratlan oldalán az Ady Endre utcáig található parkolóhelyek 

1.2. Kossuth téri korzón található parkolóhelyek, 

1.3. Erzsébet téri parkolóhelyek (a Dózsa György térig) 

1.4. Kossuth téri parkolóhelyek (a parókia mögötti közúti szakasz az úttal párhuzamosan kijelölt parkolóhelyen, 
valamint ezen útszakasz és a Hatvani Polgármesteri Hivatal előtti útszakaszt összekötő részeken kijelölt 
parkolóhelyeken), 

1.5. Mártírok úti parkolóhelyek a Hatvanas utca kereszteződéséig, 

1.6. Bástya utca II. számú parkolóban található parkolóhelyek, 

1.7. Grassalkovich úton a Heves Megyei Szakképzési Centrum Damjanich János Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégiuma előtt található parkolóhelyek, 

1.8. Iskola utca mindkét oldalán található parkolóhelyek. 

2. A fizetend ő várakozási díj mértéke: egy óra időtartamra: 300 Ft, mely az ÁFA-t tartalmazza. 

3. Fizetend ő pótdíj mértéke:  

3.1. a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon belüli kifizetés esetén: 

3.1.1. az 1.1.-1.7. pontokban meghatározott várakozóhelyek tekintetében – figyelemmel a 20/C. § (5) 
bekezdésében foglaltakra – 8.00-17.00 óra közötti időtartamra és további kettő órai várakozásra számított 
várakozási díj: 3.300 Ft, 

3.1.2. az 1.8. pontban meghatározott várakozóhelyek tekintetében – figyelemmel a 20/C. § (5) bekezdésében 
foglaltakra – 8.00-13.00 óra közötti időtartamra és további kettő órai várakozásra számított várakozási díj: 2.100 
Ft. 

3.2. a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon túli befizetés – figyelemmel a 20/C. § (5) bekezdésben 
foglaltakra – egy órai várakozási díj negyvenszerese: 12.000 Ft. 

3.3. A fentiekben részletezett szabálytalan várakozás esetén – figyelemmel a 20/C. § (5) bekezdésben foglaltakra 
– várakozási esetenként – egy órai várakozási díjat továbbá pótdíjat kell fizetni, amely 



3.3.1. az 1.1.-1.7. pontokban meghatározott helyeken történő várakozás esetén: 3.600 Ft, 

3.3.2. az 1.8. pontban meghatározott helyen történő várakozás esetén: 2.400 Ft, 

3.3.3. mindkét esetben, 15 napon túli befizetés esetén: 12.300 Ft.” 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 

24/2022. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 
a köztemet őről és a temetkezés rendjér ől szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet m ódosításáról 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI.30.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„6. § 

(1) A temetőt sírhelytáblákra (parcellákra), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban a temetési 
helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki. A sírhelytáblák kialakítását, a temetési helyek beosztását, számozását, 
azok elhelyezését a temető üzemeltetője állapítja meg. 

(2) A köztemető részletes térképét az üzemeltető a köztemető bejáratánál függeszti ki, melyet a változásokkal 
legalább évenként kiegészít. 

(3) A sírhelytáblák és a sorok számozását a helyszínen is fel kell tüntetni. 

(4) A temető üzemeltetőjének a sírhelytáblát a folyamatos temetésre elő kell készíteni. 

(5) A temetési helyek vonatkozásában a sorba temetés, illetve a temetési hely feletti rendelkezési jog 
megváltásában a sorba megváltás is kötelező, kivéve ha 
a) az elhunytnak a temetőben van meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga 
b) az eltemettetőnek a temetőben már van meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga, 
c) a sorban, a sírhelyek között olyan fel nem használt terület van, amely alkalmas az 5. § (1) bekezdése 

szerinti sírhelyek kialakítására, vagy 
d) egy, a megváltási idő leteltét követően a rendelkezni jogosult által újra meg nem váltott sírhelybe történik a 

temetés.” 

2. § 

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI.30.) önkormányzati rendelet 21. §-a a következő (1a) 
bekezdéssel egészül ki: 

„(1a) Temetési hely megváltásakor és újraváltásakor a 6. melléklet szerinti hulladékszállítási díjat kell fizetni 
temetési helyenként.” 

3. § 

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI.30.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 
1. melléklet lép. 

4. § 

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI.30.) önkormányzati rendelet 13/F. § (1) 
bekezdésében a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal” szövegrész helyébe a „Hatvani Polgármesteri Hivatal” 
szöveg lép. 

 

 



5. § 

Hatályát veszti a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI.30.) önkormányzati rendelet 22. § (4) 
bekezdése. 

6. § 

Ez a rendelet 2022. szeptember 3-án lép hatályba. 
 
Hatvan, 2022. szeptember 1. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 
 

1. melléklet a 24/2022. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez 
„6. melléklet az 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez 

 
Hatvan városi köztemet őben és az Újhatvani köztemet őben vállalkozásszer űen munkát végz ők által 

fizetend ő temetőfenntartási hozzájárulási díj, illetve az üzemeltet ő által biztosított szolgáltatások 
igénybevételéért fizetend ő díj 

 
Temetőfenntartási hozzájárulási díj: 

egyszemélyes síremlék építése esetén:   
kétszemélyes síremlék építése esetén:   
háromszemélyes síremlék építése esetén:  3.150,- Ft 
sírbolt építése esetén:   
egyéb tevékenységek végzése esetén:   

 
Ravatalozó használati díja:  9.300,- Ft/elhalt 

 
Tárolási, hűtési díj:  2.300,- Ft/elhalt/nap 

 
Hulladékszállítási díj:  7.200,- Ft/temetési hely/alkalom/ temetési hely újraváltása 

 
 

Első temetést megelőző sírhely kiásási díja: 
felnőtt elhalt esetén:  33.100,- Ft 
gyermek elhalt esetén:  17.600,- Ft 
urna esetén:  8.200,- Ft 

 
Szóróparcella használatának díja:  17.700,- Ft 
 
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.” 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
25/2022. (IX. 2.) 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. § 

(1) A szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 



(5) A szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe az 5. melléklet 
lép. 

2. § 

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

 
(A 25/2022. (IX. 2.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 



 
HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2022. SZEPTEMBER 1-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  
 

Határozat száma:  464/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. szeptember 1-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 Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-
végrehajtásáról 

2. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 
3. Előterjesztés a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. féléves pénzügyi 

beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 
4. Előterjesztés a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-

végrehajtásáról 
5. Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 
6. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
7. Beszámoló az önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
8. Előterjesztés Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2022. I-II. 

negyedévi előirányzat módosításáról és pénzügyi teljesítéséről 
9. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 

Társulási Tanácsa ülésének tervezett javaslatairól 
10. Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási 

Tanácsa ülésének tervezett javaslatairól 
11. Tájékoztató a Hatvan városban működő általános- és középiskolák 2021/2022. tanévben végzett 

tevékenységéről és a 2021/2022. tanév kiemelkedő tanulmányi- és sporteredményeiről 
12. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 

megkötött együttműködési megállapodás módosításáról 
13. Beszámoló az önkormányzati fenntartású óvodák 2021/2022. nevelési évben végzett tevékenységéről 
14. Előterjesztés a Hatvani Napsugár Óvoda pedagógiai programjainak ellenőrzéséről 
15. Előterjesztés a 3. számú házi gyermekorvosi körzet tartós helyettesítés útján történő egészségügyi 

feladat ellátásának megszervezéséről 
16. Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
17. Előterjesztés a Hatvan város területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 7/2016. (II. 26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
18. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 

15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
19. Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
20. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról 
21. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
22. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Cafeteria Szabályzatának jóváhagyásáról 
23. Előterjesztés a hatvani 6325 hrsz.-ú magánút elnevezéséről 
24. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi Közbeszerzési tervének módosításáról 
25. Előterjesztés a „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 
26. Előterjesztés a földgáz energia és villamos energia beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokkal 

kapcsolatos döntésekről 
27. Előterjesztés a „Hatvani Strandfürdő területén található hidegvizes kút melléfúrásos felújítása” elnevezésű 

közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 
28. Előterjesztés az „Új bölcsőde építése” elnevezésű közbeszerzési eljárás elindításáról 
29. Előterjesztés a hatvani 2600/2 hrsz.-ú út tervezőjének kiválasztásáról 
30. Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés menetrendi módosításával kapcsolatos döntésről szóló 

458/2022. (VII. 27.) sz. képviselő-testületi határozat módosításáról 
31. Előterjesztés a 426/2022. (VI. 30.) számú képviselő-testületi határozat, valamint a fedett kerékpártárolók 

beszerzésére és telepítésére vonatkozóan megkötött vállalkozási szerződés módosításáról 
32. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel 

kapcsolatos döntésekről 
33. Előterjesztés a víziközmű-szoltáltatáshoz kapcsolódó gördülő fejlesztési terv elfogadásáról 
34. Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak karbantartásáról 
35. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás adásáról a Bérces Húsbolt gazdasági bejáratának bővítéséhez 



36. Előterjesztés energetikai tanácsadó iroda létrehozásáról 
37. Előterjesztés kamerarendszerrel kapcsolatos döntésről 
38. Előterjesztés az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel kötött szolgáltatási szerződés módosításáról 

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

ZÁRT ÜLÉS:  
1. Előterjesztés a „Hatvan Város Díszpolgára” cím adományozásáról 
2. Előterjesztés a „Pro Urbe” díj adományozásáról 
3. Előterjesztés a „Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj – a magyar nyelvért” kitüntetés adományozásáról 
4. Előterjesztés a „Szent György, Szent Flórián és Szent Kamill kitüntető emlékérem” díjak 

adományozásáról 
Előterjeszt ő, előadó az 1-4. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester” 

 
Határozat száma:  465/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 197., 198., 199., 200., 201., 202., 203., 212., 213., 214., 
216., 222., 223., 226., 231., 232., 233., 234., 235.,  (III.31.); 241., 242., 243., 244., 245., 246., 247., 248., 249., 
250., 251., 252., 253., 254., 255., 256., 257., 258., 259., 260., 261., 262., 263., 264., 265., 266., 267., 268., 269., 
270., 271., 272., 273., 274., 275., 276., 277., 278., 279., 280., 281., 282., 283.,284., 285., 286., 287., 288., 290., 
293., 294., 295., 296., 297., 298., 299. (IV.28.) számú 2022. évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja.” 

 
Határozat száma:  466/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. I. félévről szóló egyszerűsített 
pénzügyi beszámolóját elfogadja.” 

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

 
Határozat száma:  467/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. I. féléves feladat-
végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere  

 
Határozat száma:  468/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-034409, 
székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési 
Kft. 2022. I. félévről szóló egyszerűsített pénzügyi beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere  

 
Határozat száma:  469/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-034409, 
székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési 
Kft. 2022. I. féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere  

 
Határozat száma:  470/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit 
Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. I. félévről szóló 
egyszerűsített pénzügyi beszámolóját elfogadja.” 



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

 
Határozat száma:  471/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit 
Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. I. féléves feladat-
végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere  

 
Határozat száma:  472/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-
09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani 
Sportcsarnok Üzemeltető Kft. 2022. I. félévről szóló egyszerűsített pénzügyi beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere  

 
Határozat száma:  473/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-
09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani 
Sportcsarnok Üzemeltető Kft. 2022. I. féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere  

 
Határozat száma:  474/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szolgáltató Kft. (cg.száma: 10-09-037769, 
székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Szolgáltató Kft. 2022. 
I. félévről szóló egyszerűsített pénzügyi beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere  

 
Határozat száma:  475/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szolgáltató Kft. (cg.száma: 10-09-037769, 
székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Szolgáltató Kft. 2022. 
I. féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere  

 
Határozat száma:  476/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2022. I. félévi gazdálkodásról és annak 
pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja.” 
 
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:  477/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás (továbbiakban: Társulás) tagja soron következő társulási tanácsülésen a 
Társulás 2022. évi költségvetésének a társulási tanács által történő I-II. negyedévi módosítását támogatja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács tagjaként Hatvan Város 
Önkormányzata képviseletében a társulási tanácsülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát 
gyakorolja.” 



 
H a t á r i d ő  : 2022. szeptember 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  478/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás (továbbiakban: Társulás) tagja a Társulás 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló 
beszámolójának a társulási tanács által történő elfogadását támogatja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács tagjaként Hatvan Város 
Önkormányzata képviseletében a társulási tanácsülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát 
gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. szeptember 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  479/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a soron következő Társulási Tanács ülésen nemmel 
szavaz és nem fogadja el minősített többséggel a következő társulási tanács határozat meghozatalát, a Hatvan és 
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Megállapodásának (a 
továbbiakban: HTM) a következő módosítását: 

„1.1.  Hatályát veszti a HTM V. Fejezet V.2. pont utolsó bekezdése: 

HTM V.2. […] „[A KEOP projektek keretében megvalósuló, beszerzésre kerül ő, vagyontárgyak a 
Társulás saját tulajdonába kerülnek. A beruházások m egvaló sítását és a teljes kör ű elszámolást és a 
fenntartási id őszak hivatalos lezárását követ ően, a vagyontárgyak – kedvezményezett -váltás 
következtében – átkerülnek az önkormányzatok tulajdonába, akként, hogy az adott önkormányzathoz 
kerülnek azon vagyontárgyak , amely megvalósításához az öner őt biztosította, illetve a hitelt felvette.] ” 

1.2. A HTM XIII. Fejezet ötödik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

HTM XIII. […] „A Társulás megszűnése esetére a Társulás tagjai felhatalmazzák a Társulás elnökét arra, hogy 
a Társulás hulladékgazdálkodási célokat szolgáló vagyonát, az ehhez kapcsolódó, még fennálló szerződéseit a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § a) pontja alapján ingyenesen a Zagyvakörnyéki 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás – mint a hulladékgazdálkodási közfeladatok 
ellátására a tagok által feljogosított önkormányzati társulásra – ingyenesen átruházza, a Társulás tartozásainak 
egyidejű átvállalása és követeléseinek egyidejű engedményezése, valamint tételes jegyzőkönyv felvétele 
mellett. [esetén a kötelezettségek teljesítése és a KEOP Proj ektek keretében megvalósuló 
beszerzésekre kerül ő vagyontárgyak önkormányzatok részére a V.2. pont s zerinti tulajdonba adása 
után fennmaradó vagyon a Társulás tagjait vagyoni h ozzájárulásuk arányában illeti meg.] ” 

1.3. Ezen 1. pont szerinti társulási megállapodás módosítás az azt követő 15. napon lép hatályba, hogy a 
valamennyi tag képviselő-testülete minősített többséggel elfogadta és polgármestereik mindegyike aláírta, 
továbbá a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási 
megállapodásának a 2. pont szerinti módosítását valamennyi tagja képviselő-testülete minősített többséggel 
elfogadta és polgármestereik mindegyike aláírta. 
 
2. ……. Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-             
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja minősített többséggel elfogadja a Zagyvakörnyéki Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Megállapodásának (a továbbiakban: ZTM) a 
következő módosítását: 

2.1. A ZTM V. Fejezete a következő V.4. ponttal egészül ki: 

„V.4. A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék- gazdálkodás Fejlesztése Társulás vagyonának 
átruházása  

V.4.1. A Társulás tagjai felhatalmazzák a Társulás elnökét, hogy a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás vagyonának, ehhez kapcsolódó szerződéseinek a 
Társulásra való ingyenes átruházásához, valamint az ezekhez kapcsolódó követelések Társulásra való 



engedményezéséhez és esetleges tartozások átvállalásához szükséges jognyilatkozatokat a Társulás 
képviseletében megtegye. 

V.4.2. A Társulás esetleges megszűnése esetén a V.4.1. pont alapján átruházott vagyon, engedményezett 
követelések, a helyükbe lépő vagyon, illetve esetlegesen átvállalt, és esetlegesen még nem teljesített 
kötelezettségek a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásnak a jelen 
pont hatályba lépése napján tagsági jogviszonnyal rendelkező tagjait lakosságszámarányosan illetik, illetve 
terhelik, azok a Társulás esetleges megszűnésekor e tagönkormányzatokra ezen arányban átszállnak. 

V.4.3. Az e pont szerinti vagyon feletti rendelkezés jogát a Társulás kizárólag a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásnak a jelen pont hatályba lépése napján tagsági 
jogviszonnyal rendelkező tagjai többségének a támogatása esetén gyakorolhatja.” 

2.2. A ZTM XIII. Fejezet ötödik és hatodik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

XIII. […] „A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése és a projektek keretében megvalósuló 
beszerzésekre kerülő vagyontárgyak önkormányzatok részére az V.2. és az V.4.2. pont szerinti tulajdonba 
adása után fennmaradó vagyon a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg. A Társulás 
megszűnése esetén – a V.4.2. pontban meghatározott kivétellel – a Társulás kötelezettségeiért a tagok a 
vagyoni hozzájárulásuk arányában tartoznak felelősséggel.” 

2.3. E 2. pont szerinti társulási megállapodás-módosítás az azt követő 15. napon lép hatályba, hogy a 
valamennyi tag képviselő-testülete minősített többséggel elfogadta és polgármestereik mindegyike aláírta.” 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási 
tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen vagy a 
megismételt ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. szeptember 30. (vagy a megismételt ülésen) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere  

 
Határozat száma:  480/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás tagjaként felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulás elnökével tárgyalást 
kezdeményezzen a társulás vagyonának a jelenlegi tagok közötti lakosságszám arányos felosztásáról úgy, hogy 
Hatvan Város Önkormányzatát illesse meg a város közigazgatási területén található – jelenleg a társulás 
tulajdonában álló – ingatlanok, épületek és építmények tulajdonjoga, mivel ezen épületek és építmények alatti 
földterület tulajdonosa szintén Hatvan Város Önkormányzata.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere  

 
Határozat száma:  481/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a soron következő Társulási Tanácsülésen igennel 
szavaz és támogatja a következő társulási tanács határozat meghozatalát: 
A társulási tanács határozata elfogadását követő naptól Szabó Ádámot, Kerekharaszt község polgármesterét 
válasza meg a Társulási Tanács alelnökének és számára havi bruttó 90.000 Ft tiszteletdíjat állapítson meg. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási 
tanács tagjaként  Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen vagy a 
megismételt ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja, valamint a társulási megállapodás 
módosítását aláírja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. szeptember 30. (vagy a megismételt ülésen) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  482/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a soron következő Társulási Tanácsülésen nemmel 
szavaz, és nem támogatja a következő társulási tanács határozat meghozatalát, a társulás megállapodásnak (a 
továbbiakban: ZTM) a következő módosítását: 
 
1. A ZTM I. Fejezet második-hatodik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
I. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, M ŰKÖDÉSI TERÜLETE  
[…]  
„Székhelye: [3011 Heréd, Rákóczi Ferenc út 39.]  3015 Csány, Kossuth Lajos utca 2. 



Székhely önkormányzat: [Heréd Községi Önkormányzat]  Csány Község Önkormányzata 
Működési területe: a társult települések közigazgatási területe. 
A Társulás alapítói jogokkal felruházott irányító szerve: A társult önkormányzatok képviselő-testületei. 
A Társulás közvetlen irányító szerve (gesztora): [Heréd Községi Önkormányzat]  Csány Község Önkormányzata 
képviselő-testülete.” 
2. A ZTM V. Fejezet első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
V. A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA 
„A Társulás pénzeszközeit az [Heréd Községi Önkormány zat, mint]  irányító szerv által meghatározott 
hitelintézetnél nyitott bankszámlán kezeli. Más hitelintézetnél bankszámlát nem nyithat.” 
3. Ez a társulási megállapodás-módosítás az azt követő 15. napon lép hatályba, hogy a valamennyi tag képviselő-
testülete minősített többséggel elfogadta és polgármestereik mindegyike aláírta. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási 
tanács tagjaként  Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen vagy a 
megismételt ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. szeptember 30. (vagy a megismételt ülésen) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  483/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a soron következő Társulási Tanácsülésen nemmel 
szavaz és nem támogatja a következő társulási tanács határozat meghozatalát, a társulás megállapodásnak (a 
továbbiakban: ZTM) a következő módosítását: 

1. A ZTM V. Fejezete a következő V.4. ponttal egészül ki: 

„V.4. A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék- gazdálkodás Fejlesztése Társulás vagyonának 
átruházása  

V.4.1. A Társulás tagjai felhatalmazzák a Társulás elnökét, hogy a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás vagyonának, ehhez kapcsolódó szerződéseinek a 
Társulásra való ingyenes átruházásához, valamint az ezekhez kapcsolódó követelések Társulásra való 
engedményezéséhez és esetleges tartozások átvállalásához szükséges jognyilatkozatokat a Társulás 
képviseletében megtegye. 

V.4.2. A Társulás esetleges megszűnése esetén a V.4.1. pont alapján átruházott vagyon, engedményezett 
követelések, a helyükbe lépő vagyon, illetve esetlegesen átvállalt, és esetlegesen még nem teljesített 
kötelezettségek a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásnak a jelen 
pont hatályba lépése napján tagsági jogviszonnyal rendelkező tagjait lakosságszámarányosan illetik, illetve 
terhelik, azok a Társulás esetleges megszűnésekor e tagönkormányzatokra ezen arányban átszállnak.  

V.4.3. Az e pont szerinti vagyon feletti rendelkezés jogát a Társulás kizárólag a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásnak a jelen pont hatályba lépése napján tagsági 
jogviszonnyal rendelkező tagjai többségének a támogatása esetén gyakorolhatja.” 

2. A ZTM XIII. Fejezet ötödik és hatodik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

XIII. […] „A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése és a projektek keretében megvalósuló 
beszerzésekre kerülő vagyontárgyak önkormányzatok részére az V.2. és az V.4.2. pont szerinti tulajdonba 
adása után fennmaradó vagyon a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg. 

A Társulás megszűnése esetén – a V.4.2. pontban meghatározott kivétellel – a Társulás kötelezettségeiért a 
tagok a vagyoni hozzájárulásuk arányában tartoznak felelősséggel.” 

3. Ez a társulási megállapodás-módosítás az azt követő 15. napon lép hatályba, hogy a valamennyi tag 
képviselő-testülete minősített többséggel elfogadta és polgármestereik mindegyike aláírta. 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási 
tanács tagjaként  Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen vagy a 
megismételt ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.” 
 
H a t v a n ,  2022. szeptember 1. 

 
H a t á r i d ő  : 2022. szeptember 30. (vagy a megismételt ülésen) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 



Határozat száma:  484/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel és a 
Hatvani Tankerületi Központtal (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogutódja) megkötött együttműködési 
megállapodás keretében a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolában a 2022/2023-as tanévtől további 
– tizedik – ún. Bosch osztály induljon. A képviselő-testület jóváhagyja az újabb osztály indítását.  
A képviselő-testület az új osztály indításához szükséges – a határozat mellékletét képező – együttműködési 
megállapodást módosító okiratot elfogadja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására.” 

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

 
MEGÁLLAPODÁS 

EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
amely létrejött egyrészről:  
 
a Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft.  
rövidített elnevezése: Robert Bosch Elektronika Kft. 
Székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1. 
Cégj. sz.: 10-09-023832 
Adószáma: 11672953-2-44 
Képviseli: Arne Ziegenbein gazdasági ügyvezető igazgató és Nistor András pénzügyi osztályvezető 
(a továbbiakban: Bosch) 
 
másrészről: 
 
Hatvan Város Önkormányzata 
Székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Adószáma: 15729394-2-10 
Képviseli: Horváth Richárd polgármester 
(a továbbiakban: Önkormányzat) 
 
harmadrészről: 
 
Hatvani Tankerületi Központ (a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogutódja) 
székhelye: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2. 
adóigazgatási azonosító száma: 15835152-2-10 
ÁHT azonosítója: 361539 
KSH statisztikai számjele: 15835152-8412-312-10, 
képviseli: Kozmáné Derda Edit tankerületi igazgató  
(a továbbiakban: Fenntartó) 
 
között az alábbiak szerint: 
 
Előzmények: 
Megállapodó felek rögzítik, hogy közöttük 2013. július 17. napján együttműködési megállapodás jött létre, melynek 
tárgya a Bosch munkavállalói részéről a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolába (3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. 
út 8.) íratott gyermekeik részére igényelt többlet-szolgáltatások meghatározása, igénybevétele és ellenértéke 
megfizetésének szabályozása. 
A Bosch képviselői 2022 februárjában jelezték, hogy a dolgozói igények felmérése alapján újabb osztály indítása 
szükséges. Felek az újabb osztály indításával kapcsolatban a 2022/2023. tanévben együttműködésüket - a már 
hivatkozott együttműködési megállapodást - kiegészítve az alábbiak szerint szabályozzák: 

 
1. A megállapodás 2.2.1. alpontjának első mondata a következők szerint egészül ki: 

 
„ 2.2.1. A Fenntartó vállalja, hogy az Iskolában a Bosch munkavállalóinak gyermekei számára a 2014/15. tanévtől egy 
első osztályt indított, melyet a nyolcadik évfolyamig fenntart (a továbbiakban B.II. osztály), míg a 2015/16. tanévtől egy 
további első osztályt indított, melyet a nyolcadik évfolyamig fenntart (a továbbiakban B.III. osztály), míg a 2016/17. 
tanévtől egy további első osztályt indított, melyet a nyolcadik évfolyamig fenntart (a továbbiakban B.IV. osztály), míg a 
2017/18. tanévtől egy további első osztályt indított, melyet a nyolcadik évfolyamig fenntart (a továbbiakban B.V. 
osztály), míg a 2018/19. tanévtől egy további első osztályt indított, melyet a nyolcadik évfolyamig fenntart (a 
továbbiakban B.VI. osztály), míg a 2019/2020. tanévtől egy további első osztályt indított, melyet a nyolcadik évfolyamig 



fenntart (a továbbiakban B.VII. osztály), míg a 2020/2021. tanévtől egy további első osztályt indított, melyet a nyolcadik 
évfolyamig fenntart (a továbbiakban B.VIII. osztály), míg a 2021/2022. tanévtől egy további első osztályt indított, 
melyet a nyolcadik évfolyamig fenntart (a továbbiakban B.IX. osztály), míg a 2022/2023. tanévtől egy további első 
osztályt indít, melyet a nyolcadik évfolyamig fenntart (a továbbiakban B.X. osztály).” 
 
2. A megállapodás 2.2.2. alpontja a következők szerint egészül ki: 
 

„ A Fenntartó kijelenti, hogy a köznevelésre vonatkozó jogszabályok szerint a körzetes és körzetben dolgozó szülők 
iskoláskorú gyermekeinek iskolai elhelyezése, nevelése megoldott, ezért vállalja, hogy az Iskolában a Bosch 
munkavállalói számára maximum 26 fős, vagy a fenntartó egyedi döntése alapján magasabb létszámmal - indítja el 
és tartja fenn a B.II. Osztályt, a B.III. Osztályt, a B.IV. Osztályt, a B.V. Osztályt, a B.VI. Osztályt, a B.VII. Osztályt, 
a B.VIII. Osztályt, valamint a B.IX. Osztályt, valamint a B.X. Osztályt minden, a Megállapodás időtartamára eső 
tanítási évben. A felveendő tanulók köre a Bosch munkavállalói körében végzett felmérés után írásban – az adott 
tanítási évre vonatkozóan legkésőbb február hónap utolsó napjáig – javaslatot tesz a Fenntartónak. Amennyiben az 
igény meghaladná a rendelkezésre álló férőhelyek számát, a Felek tárgyalásokat folytatnak. A beiratkozás az 
előzetes igények alapján a jogszabályi előírások szerint történik.” 

 
3. A megállapodás 2.2.3. alpontja a következők szerint egészül ki: 
 

„A Fenntartó az Iskola pedagógiai programjában egész napos iskolai rendszerben, többletszolgáltatások 
teljesítését vállalja a B.II. Osztályba, a B.III. Osztályba, a B.IV. Osztályba, a B.V. Osztályba, a B.VI. Osztályba, a 
B.VII. Osztályba, valamint a B.VIII. Osztályba, a B.IX. Osztályba, a B.X. Osztályba felvett gyermekek és szüleik 
számára, a Megállapodás időtartamára eső minden tanítási évben. A Fenntartó a többletszolgáltatásokért szülők 
terhére, a jogszabályban meghatározott térítési kötelezettségeken túlmenően többlettérítési kötelezettséget nem 
állapít meg. A többletszolgáltatásokat meghaladó vagy attól eltérő igények felmerülése esetén a Felek 
tárgyalásokat folytatnak.” 

 
4. A megállapodás 2.3.1. alpontja a jelenlegi szöveg változatlanul hagyása mellett az alábbiak szerint egészül ki: 
 

„ 2.3.1. Amennyiben a fenntartó a Bosch dolgozók gyermekei részére a 2022/2023. tanévtől újabb osztályt indít, 
úgy a Bosch nem vállal arra kötelezettséget, hogy az osztály elhelyezéséül szolgáló tanterem felújításához 
szükséges anyagi forrást biztosítja. (Iskolai Bosch Beruházás X.) 

 
5. A megállapodás 2.3.2. alpontja a jelenlegi szöveg változatlanul hagyása mellett az alábbiak szerint egészül ki: 
 

„ A Bosch a 2022/2023. tanévtől indítandó újabb Bosch osztály részére saját költségére –bútorokat, berendezési és 
felszerelési tárgyakat nem szerez be. (a továbbiakban: Iskolai Tárgyi Eszköz-beszerzés X.)” 
 

6. Felek az együttműködési megállapodás 2. sz. mellékletét képező Hatvan Város Önkormányzata és a Fenntartó között 
létrejött kiegészítő megállapodást a következők szerint módosítják: 
A megállapodás 1. pontja nem módosul: 
 

„1. A Fenntartó a megállapodás 2.2 pontjában meghatározott többletszolgáltatások nyújtására és a Bosch által 
igényelt ügyeleti időszakra (6:00-8:00 és 16:00-18:00) mindösszesen 11 plusz álláshely pénzügyi fedezetét 
biztosítja, amely tartalmazza a mindennapi német nyelvoktatást, valamint heti váltásban úszás, 
lovaglás/korcsolyázás, táncfoglalkozást biztosító személy, valamint a nevelő-oktató munkát segítő személy 
foglalkoztatását. Az ügyeleti időre járó illetményt és a jelen pontban részletesen megjelölt többlet szolgáltatások 
ellenértékét továbbá az osztályonkénti plusz két álláshely (1-5. évfolyam), valamint plusz egy álláshely (6. 
évfolyam) pénzügyi fedezetét Hatvan Város Önkormányzata biztosítja.” 
 

A megállapodás 2. pontja az alábbira módosul: 
 

„ 2. Az 1. pontban meghatározottak biztosítására az Önkormányzat a Bosch által a részére nyújtott Rendszeres 
Hozzájárulás összegéből a 2022/2023. tanévtől bruttó 3.651.000,-Ft/hó, azaz Hárommillió-hatszázötvenegyezer 
forint/hó összegű támogatást nyújt a Fenntartó számára.” 

 
Egyebekben az együttműködési megállapodás és a 2. és 3. sz. mellékleteit képező kiegészítő megállapodásnak jelen 
módosításokkal, kiegészítésekkel nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 
 
Jelen módosítás és annak mellékletei 2022. szeptember 1. napján lépnek hatályba. 
 
Hatvan, 2022. …………....        Hatvan, 2022. …………....           Hatvan, 2022. ……….... 
 



 Robert Bosch                   Hatvan Város Önkormányzata        Hatvani Tankerületi Központ 
Elektronika Kft.                                                                                              

 
Határozat száma:  485/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 44.) beszámolóját a 2021/2022. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. szeptember 20. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  486/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros 
Lázár út 49-51.) beszámolóját a 2021/2022. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. szeptember 20. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  487/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky út 10.) beszámolóját a 2021/2022. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. szeptember 20. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  488/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor 
Kálmán út 13.) beszámolóját a 2021/2022. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. szeptember 20. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  489/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós 
Alfréd utca 3.) beszámolóját a 2021/2022. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. szeptember 20. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  490/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai 
utca 9.) beszámolóját a 2021/2022. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. szeptember 20. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  491/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Vörösmarty tér 1.) beszámolóját a 2021/2022. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. szeptember 20. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  492/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor 
Kálmán utca 13.) pedagógiai programját megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetért.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. szeptember 15. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 



Határozat száma:  493/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 3. számú házi gyermekorvosi körzet (3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zs. út 4/a) egészségügyi feladatainak helyettesítéssel történő ellátására 2022. szeptember 1. napjától 
2022. december 31. napjáig, határozott időre, de legfeljebb a praxisjog eladása esetén a körzet átvételéig, vagy a 
tartós helyettesítést elvállaló orvossal történő szerződésben megfogalmazott feladatellátás megkezdéséig terjedő 
időtartamig Rüdigerné Dr. Harmat Enikő szabadfoglalkozású egyéni vállalkozóval (nyilvántartási száma: 6440077; 
székhelye: 3000 Hatvan, Veres P.u.7.; adószáma: 63416802-1-30), Dr. Nagy Tamás János egyéni vállalkozóval 
(nyilvántartási száma: 53433466; székhelye: 2100 Gödöllő, Knézich Károly u. 40.; adószáma: 20791450-1-10; 
orvosi nyilvántartási száma: 37921), Kórkép Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (székhelye: 3009 
Kerekharaszt, Hajnal utca 8.; cégjegyzékszám: Cg. 10-06-024163,; adószáma: 20791450-1-10; képviseli: 
Szabóné Dr. Szőgyör Zita gyermekorvos), Dr. KOVÁCS Gyermekegészségügyi Betéti Társasággal (székhelye: 
5100 Jászberény, Fűzfa utca 6.; cégjegyzékszáma: 16-06-011085; adószáma: 24533195-1-16; képviseli: Dr. 
Kovács Anna Erzsébet gyermekorvos), és Dr. Tokai Piroska gyermekorvosokkal megbízási szerződéseket köt. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megbízási szerződések aláírására, és egyben 
az illetékes hatóságok felé történő bejelentés megtételére. 
 
A képviselő-testület a rendelő eszközeinek átvételére a folyamatban lévő értékbecslés függvényében egyszeri 
300.000,- Ft keretösszeget, míg a központi finanszírozáson felül a személyi jellegű-, illetve működési kiadásokra 
havi 700.000,- Ft keretösszeget biztosít, mely összegek Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről 
szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletben a 4. mellékletben szereplő Szociális feladatok kiadások között a 
„3. sz. gyermekorvosi körzet kiadásai” költséghelyen rendelkezésre állnak. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a rendelő eszközeinek megvásárlására vonatkozó 
adás-vételi szerződés megkötésére.” 
 
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:  494/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 3. számú házi gyermekorvosi körzet (3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zs. út 4/a.) egészségügyi feladatainak ellátására 2022. október 1. napjától nyilvános pályázati felhívást 
tesz közzé a határozat mellékletét képező tartalommal a hosszú távú feladatellátás érdekében, amennyiben a 
jelenleg folyamatban lévő tárgyalások nem vezetnek eredményre.  
A képviselő-testület a pályázati kiírást a Magyar Orvosi Kamara, az Országos Kórházi Főigazgatóság, a Házi 
Gyermekorvosok Egyesülete honlapján, továbbá a helyben szokásos módon teszi közzé. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a tartós helyettesítés pályázati kiírásával kapcsolatos eljárás előkészítésével 
összefüggő feladatok ellátására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  

házi gyermekorvosi feladatok ellátására 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testületének az egészségügyi alapellátás körzetek meghatározásáról szóló 39/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete 2. 
számú mellékletében meghatározott, területi ellátási kötelezettséggel működő 3. számú házi gyermekorvosi körzet 
vonatkozásában heti 40 órában, házi gyermekorvosi feladatok ellátására. 
Az ellátandó terület Hatvan város közigazgatási határán belül a 3. számú házi gyermekorvosi körzet.  
(Az utcajegyzék megtekinthető: www.hatvan.hu oldalon.) 
 
Háziorvosi rendelő címe: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky utca 4/A. 
 
Pályázati feltételek: 
Az nyújthat be pályázatot, aki 

- megfelel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról 
szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 
törvényben foglaltaknak, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) 
EüM rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak, 

- büntetlen előéletű, 



- magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve 
letelepedett státuszú, 

- Magyar Orvosi Kamarai Tagsággal rendelkezik. 
 
A pályázathoz csatolandó: 

- részletes szakmai életrajz, 
- motivációs levél, 
- iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, 
- szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata, 
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata, oltási igazolások, 
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, 
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a feladatellátást vállalkozási formában, vagy egészségügyi szolgálati 

jogviszonyban kívánja ellátni (előbbi esetben: a működő vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata 
(társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy 
egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum; utóbbi esetben: előző munkahely 
megjelölése) 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat bizottsági véleményezése, tárgyalása során Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyilvános tárgyalásba 
beleegyezik-e (amennyiben valamennyi pályázó nem egyezik bele a nyilvános tárgyalásba, abban az esetben a 
pályázatok zárt ülésen kerülnek véleményezésre és elbírálásra), 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot 
megismerhetik, és abba betekinthetnek 
 

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk: 
• A házi gyermekorvosi ellátás helye Hatvan városban teljesen felújított, felszerelt, igényesen kialakított orvosi 

rendelőben történik. 
• Asszisztens hosszú távon biztosított, gyakorlott asszisztens személyében. 

• Ellátandó 0-14 év közötti lakosságszám (utcajegyzék szerint): 759 fő 

• A feladat az alapellátáson kívül az iskolaorvosi tevékenységet is magában foglalja, melyhez a rendelő melletti 
védőnői szolgálat biztosít segítséget. 

• Központi orvosi ügyelet van, az ügyeletben történő részvételre nincs kötelezettség. 

• Az orvosi rendelő a rendelési időn túl, díjmentesen magánrendelésre is használható.  
Hatvan város több mint 20.000 fős, rendezett kisváros Heves megyében, Budapesttől 45 perces autóúttal. 
Infrastruktúrája jó, közlekedése kiváló. A településen a közelmúltban felújított kórház, szakrendelő, tüdőgondozó, 
magánlaborok működnek. A felnőtt és gyermekorvosi ügyelet központilag biztosított a városban. 
A városban 10 felnőtt háziorvosi körzet, 6 fogorvosi körzet, 4 gyermekorvosi körzet és 7 védőnői körzet került 
kialakításra. 
 
Intézményei, iskolái, óvodái, bölcsődéi rendezettek, igényesek. A városban 3 középiskola, 1 alapítványi középiskola, 5 
általános iskola, 1 speciális iskola, 7 óvoda, 1 zeneiskola, 2 bölcsőde, felsőoktatási intézmények (BGE, BME) 
kihelyezett tagozata működik. 
Több étterem, motel és kulturális intézmény található Hatvanban. A település saját uszodával stranddal, sportcsarnokkal 
és sportlétesítményekkel rendelkezik, melyek alkalmasak a szabadidő kellemes eltöltésére (tenisz, küzdő sportok, foci, 
kézilabda, kosárlabda, jégkorong, műkorcsolya, tánc, fittness termek, kondiparkok, játszóterek, állat-simogató). 
 
A városban több nagy munkáltató is jelen van. A nagy vállalkozásoknak és Budapest közleségének köszönhetően nem 
jellemző a munkanélküliség. (BOSCH, DECHATLON, HORVÁTH RUDOLF, LIPÓTI PÉKSÉG, JOHNSON 
ELECTRIC, NOVOCOOP, ARANYFÁCÁN KONZERVGYÁR, MÁV, VOLÁN, TESCO, ALDI, LIDL, MÜLLER, 
PENNY, SPAR, PEPCO, DEICHMANN) 
A településen több gyógyszertár, gyógyászati segédeszköz szaküzlet, bioboltok, pékségek, cukrászdák és még sok más 
üzlet és szolgálató működik.  
Hatvan város kisfilmjét megtalálja az alábbi linken:https://youtu.be/L6nIsU_LOOk  
 



Tárgyalási alapot képezhet: 

• a praxisjog megszerzése, 

• egészségügyi szolgálati jogviszonyban történő alkalmazás, vagy vállalkozási formában történő feladatellátás, 

• letelepedési támogatás igénybe vételéhez együttműködés, 

• lakhatás biztosítása szolgálati-, vagy bérlakás formájában, 

• hozzájárulás gépjármű használatához,  

• vállalkozási feladatellátási szerződés megkötése esetén a rendelő rezsi költségeinek elengedése az 1 évben, 

• ingyen parkolás biztosítása Hatvan kártyával, 

• évenkénti eszköztámogatás. 

 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. november 31. napja. A postán benyújtott pályázatoknak is ezen időpontig be kell érkezniük. A határidő után 
érkezett pályázatokat az elbírálás során nem tudjuk figyelembe venni. 
 
A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton Hatvan Város Polgármesterének címezve, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., vagy  
személyesen a Hatvani Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztályára (cím:3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) a hivatal 
ügyfélfogadási idejében. 
 
A pályázatokat 1 példányban, sértetlen, zárt borítékban szükséges benyújtani, illetve postára adni. A borítékon kérjük 
feltüntetni: „gyermekorvosi pályázat”. 
 
A pályázatok elbírálása: 
A pályázatok elbírálásáról Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete legkésőbb a pályázati határidő lejártát 
követő rendes testületi ülésen dönt. Az ülés időpontjáról a pályázókat elektronikus úton értesítjük. 
 
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás: 
   dr Lestyán Balázs alpolgármester, telefonszám: 30/928-6340 
                             dr. Szilágyi Mária szervezési osztályvezető, telefonszám: 30/327-9944  
   e-mail cím: szilagyi.maria@hatvan.hu 

 
Határozat száma:  495/2022. (IX. 1.) 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 Czuppon Lorina (lakcíme: 3000 Hatvan, Mohács utca 23.) 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:  496/2022. (IX. 1.) 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 Juhász Lilien (lakcíme: 3000 Hatvan, Csók István út 7.) 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:  497/2022. (IX. 1.) 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 Hegyi Hanna (lakcíme: 3000 Hatvan, Kazinczy utca 8. 4. em. 29. a.) 
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:  498/2022. (IX. 1.) 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 Botos Norina (lakcíme: 3000 Hatvan, Apafi utca 66.) 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:  499/2022. (IX. 1.) 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 Füzér Noel László (lakcíme: 3000 Hatvan, Bornemissza u. 33.) 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:  500/2022. (IX. 1.) 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 Tihanyi Lilla (lakcíme: 3000 Hatvan, Kastélykert u. 11. fsz. 2. a.) 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:  501/2022. (IX. 1.) 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 Saly Teó Zoltán (lakcíme: 3000 Hatvan, Teleki út 6.) 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:  502/2022. (IX. 1.) 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 Csopey Milán (lakcíme: 3000 Hatvan, Bem József utca 80.) 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:  503/2022. (IX. 1.) 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 Kis Lili (lakcíme: 3000 Hatvan, Csokonai utca 16.) 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:  504/2022. (IX. 1.) 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 Pintér Bogi (lakcíme: 3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc utca 12.) 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:  505/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Polgármesteri Hivatal 2022. 
szeptember 2-án hatályba lépő Cafeteria Szabályzatát.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. szeptember 2. (a szabályzat hatályba léptetésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  506/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 6325 hrsz.-ú, a Peresi-Hatvan Ingatlanforgalmazó és 
Fejlesztő Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Pázsit utca 37. 1. ajtó) tulajdonát képező kivett magánutat a Jogi és 
Ellenőrző Bizottság javaslata alapján Pipacs utcának nevezi el.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. szeptember 15. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  507/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező, módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt 2022. évi Közbeszerzési tervet.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. szeptember 5. (a Közbeszerzési terv közzétételére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi Közbeszerzési Terve  

 

Ssz. A közbeszerzési 
eljárás tárgya 

A 
közbeszer-

zésre 
irányadó 

eljárásrend 

A tervezett 
eljárás fajtája  

A beszerzés 
becsült értéke 

(nettó) 

A közbeszerzés 
tervezett 

mennyisége 

Az eljárás 
megindításának 
tervezett dátuma 

A szerződés 
teljesítésének 

várható 
dátuma 

1. 

Tisztítószerek, 
irodaszer-papíráru 

és utántöltő 
anyagok beszerzése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Nyílt eljárás 21.547.067.-Ft 1 db 2022. január 31-ig 
2023. május 

31-ig 

2. 

Hatvani 
Strandfürd ő 

területén található 
úszómedence 

hidegburkolatának 
felújítása 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 115. § 
szerinti eljárás 

57.016.817.-Ft 1 db 2022. január 31-ig 
2022. május 

31-ig 

3. 

Hatvani 
Strandfürd ő 
használati 

melegvízének 
hőellátása 

megújuló energia 
hasznosítással 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 115. § 
szerinti eljárás 

42.059.089.-Ft 1 db 2022. március 31-ig 
2022. október 

31-ig 



4. 

Hatvani 
Strandfürd ő 

területén található 
hidegvizes kút 
melléfúrásos 

felújítása 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 115. § 
szerinti eljárás 

44.762.307.-Ft 1 db 2022. szeptember 
30-ig 

2023. május 
31-ig 

5. 
Futópálya 
kialakítása 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 115. § 
szerinti eljárás 

77.695.828.-Ft 1 db 2022. március 31-ig 
2022. 

november 15-
ig 

6. 
Gáz energia 
beszerzése I. 

Nemzeti 
eljárásrend 

Nyílt eljárás 7.337.220.-Ft 1 db 2022. június 30-ig 
2023. 

szeptember 30-
ig 

7. 
Gáz energia 

beszerzése II. 
Uniós 

eljárásrend 
Nyílt eljárás 23.604.108.-Ft 1 db 

2022. szeptember 
30-ig 

2023. 
szeptember 30-

ig 

8. 
Villamos energia 

beszerzése 
Uniós 

eljárásrend 
Nyílt eljárás 56.898.533.-Ft 1 db 

2022. szeptember 
30-ig 

2023. 
december 31-

ig 

9. 
Új bölcsőde építése 

Hatvanban 
Nemzeti 

eljárásrend 
Nyílt eljárás 332.068.513.-Ft 1 db 

2022. szeptember 
30-ig 

2023. 
november 30-

ig 

10. 

Új bölcsőde 
építéséhez 
kapcsolódó 
eszközök 

beszerzése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Nyílt eljárás 23.622.047.-Ft 1 db 
2022. december 31-

ig 

2023. 
november 30-

ig 

 
Határozat száma:  508/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 412/2022. (VI. 30.) számú képviselő-testületi határozat 
alapján indult, „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy az 
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) ajánlattevőnek a 
benyújtott ajánlata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő 
visszavonta.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. szeptember 5. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló tájékoztatás 

megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  509/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 412/2022. (VI. 30.) számú képviselő-testületi határozat 
alapján indult, „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a 
közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján 
eredménytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az eljárásra kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. szeptember 5. (az eredménytelenné nyilvánításról szóló tájékoztatás 

megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
 



Határozat száma:  510/2022. (IX. 1.) 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 35.777.537.-Ft. A szerződés teljesítéséhez a 2022. évben szükséges fedezet 
összege Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben a 4. mellékletben, 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 35.777.537.-
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. szeptember 5. (a közbeszerzési eljárás elindítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  511/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési 
eljárást indít uniós eljárásrend szerinti eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 23.604.108.-Ft. A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás 
eredményes eljárás esetén Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Gáz energia beszerzése” elnevezésű, nettó értéke nettó 
23.604.108.-Ft becsült értékű, uniós eljárásrend szerinti 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; 
4.) dr. Laczkovszki Anita, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. szeptember 30. (a közbeszerzési eljárás elindítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  512/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési 
eljárást indít uniós eljárásrend szerinti eljárás keretében, részajánlattételi lehetőség biztosításával. 
Az 1. rész elnevezése „Hatvan város részére közvilágítási villamos energia beszerzése”, becsült értéke nettó 
31.483.735.-Ft. 
A 2. rész elnevezése „Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott intézmények részére villamos energia 
beszerzése”, becsült értéke nettó 25.414.798.-Ft. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás eredményes eljárás esetén Hatvan Város Önkormányzata 
2023. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű, nettó 
56.898.533.-Ft becsült értékű, uniós eljárásrend szerinti 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; 
4.) dr. Laczkovszki Anita, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. szeptember 30. (a közbeszerzési eljárás elindítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 



Határozat száma:  513/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Gáz energia beszerzése” és „Villamos energia beszerzése” 
tárgyú közbeszerzési eljárások során a közbeszerzési tanácsadói tevékenységgel a Perfect Procurement Kft.-t 
(székhely: 1094 Budapest, Balázs Béla utca 18. III. em.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt, bruttó 381.000.-Ft megbízási díjért. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről 
szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben a 4. mellékletben szereplő „Városüzemeltetési feladatok” 
költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. szeptember 15. (a szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  514/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 318/2021. (XII. 16.) számú határozatát módosítja, és annak 
szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvani Strandfürdő területén található hidegvizes kút 
melléfúrásos felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli 
eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó nettó 44.762.307.- Ft + ÁFA, összesen bruttó 56.848.130.- Ft. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás bruttó 57.000.000.- Ft összegben Hatvan Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben az 5. mellékletben 
szereplő felhalmozási kiadások között a „Strand fejlesztés - hidegvizes kút fúrása, tömedékelések” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Strandfürdő területén található hidegvizes kút 
melléfúrásos felújítása” elnevezésű, nettó 44.762.307.- Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény 
nélkül lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 
29/2021. (I. 27.) számú polgármesteri határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Johancsik Mónika, gazdálkodási irodavezető - a Bizottság elnöke; 
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
3.) Papp Csaba, beruházási ügyintéző; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. szeptember 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  515/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Új bölcsőde építése” elnevezésű közbeszerzési eljárást 
indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetménnyel induló nyílt eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 332.068.513.- Ft + ÁFA, összesen bruttó 421.727.012- Ft. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet bruttó 281.085.077.- Ft összegben pályázati forrásból 
biztosított. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Új bölcsőde építése” elnevezésű, nettó 332.068.513.- Ft 
becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetménnyel induló nyílt eljárás keretében lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 29/2021. (I. 27.) 
számú polgármesteri határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Johancsik Mónika, gazdálkodási irodavezető - a Bizottság elnöke; 
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
3.) Rácz Gabriella, pályázati ügyintéző; 
4.) Papp Csaba, beruházási és műszaki ügyintéző; 
5.) Horváth László beruházási és műszaki ügyintéző; 
6.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 
7.) dr. Varga Endre, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. szeptember 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
 



Határozat száma:  516/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2600/2 hrsz.-ú út engedélyezési és kiviteli tervének 
elkészítésével a DOBI VIA Kft.-t (székhely: 3300 Eger, Joó János út 1.) bízza meg bruttó 1.752.600,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Vagyonnyilvántartás- és gazdálkodás, értékbecslés” 
költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. szeptember 15. (a szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  517/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 458/2022. (VII. 27.) sz. képviselő-testületi határozatát 
módosítja olyan módon, hogy a határozat szövegében a „2022. szeptember 1. napjától” szövegrész helyébe a 
„2022. augusztus 1. napjától” szöveg lépjen, valamint a határozat végrehajtási határideje „2022. szeptember 1. 
(bevezetésre)” helyett „2022. augusztus 1. (bevezetésre)” legyen.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (közszolgáltató értesítésére) 
F e l e l ő s  :  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  518/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 426/2022. (VI. 30.) számú határozatát módosítja olyan 
módon, hogy a „bruttó 18.516.600,- Ft összegben” szövegrész helyébe a „bruttó 14.554.200,- Ft összegben” 
szövegrész lép.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. szeptember 15. (határozat módosítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  519/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a NORMA-BAU Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron 
utca 22.) 3 db fedett kerékpártároló beszerzésére, 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 történő telepítésére és térkő burkolat elkészítésére vonatkozóan megkötött 
vállalkozási szerződést módosítja olyan módon, hogy a vállalkozónak EDG110-02 típusú kerékpártárolókat kell 
beszereznie és telepítenie bruttó 14.554.200,- Ft összegben.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. szeptember 15. (vállalkozási szerződés módosítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  520/2022. (IX. 1.) 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 Tagóvoda (3000 Hatvan, Bajcsy Zs. út  13.)   

időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat 83 
utcafronti kerítés javítás/ új kerítés építés(2 kiskapu, 1 nagykapu) 52 m 1 016 

hátsó bejáratnál betonkő burkolat készítés 30 m2 1 219 



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 196 
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 140 
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 203 
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 64 

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 Bál int út 25.)   

elektromos hálózat felújítás 2 985 

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

időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat 650 

összesen: 19 408 

tartalékkeret 592 

Költséghelyen rendelkezésre álló összesen: 20 000 
 

Határozat száma:  521/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda Mesevilág Tagóvodájában 
(3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 13.) az utcafronti kerítés felújítási munkáinak az elvégzésével Kővári Tamás egyéni 
vállalkozót (székhelye: székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek u. 17/4.) bízza meg bruttó 1.016.000,-Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben a 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:  522/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda Mesevilág Tagóvoda (3000 
Hatvan, Bajcsy-Zs. út 13.) gazdasági bejáratánál 32 m2 felületű betonkő burkolat fektetés munkáinak az 
elvégzésével Kővári Tamás egyéni vállalkozót (székhelye: székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek u. 17/4.) bízza meg 
bruttó 1.219.200,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben a 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:  523/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmarty tér 
1.) dolgozói étkezőjében radiátoros fűtés kiépítés munkáinak az elvégzésével Vasas Tibor Ferenc egyéni 
vállalkozót (székhelye: székhely: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 12. V/20.) bízza meg 196.000,- Ft összegben 
(alanyi Áfa mentes), 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:  524/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor Kálmán u. 
13.) foglalkoztató helyiségében radiátor csere munkáinak az elvégzésével Vasas Tibor Ferenc egyéni vállalkozót 
(székhelye: székhely: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 12. V/20.) bízza meg 140.000,- Ft összegben (alanyi Áfa 
mentes), 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:  525/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvodában (3000 Hatvan, Hajós Alfréd 
utca 3.) 2 db ablak kibontásával és szakszerű beépítésének az elvégzésével Kővári Tamás egyéni vállalkozót 
(székhelye: székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek u. 17/4.) bízza meg bruttó 203.200,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben a 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:  526/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Újhatvani Védőnői Szolgálat (3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 
4/A.) váró és rendelő helyiségeiben 10 falsarok élvédő felszerelésével Kővári Tamás egyéni vállalkozót 
(székhelye: székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek u. 17/4.) bízza meg bruttó 63.500,- 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:  527/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat mellékletét képező 2023-2037. 
időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervet az ivóvíz és a szennyvíz közmű vonatkozásában.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. szeptember 15. (tervek aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(Az 527/2022. (IX. 1.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  528/2022. (IX. 1.) 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 Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő utak útjavítási 
munkáival bruttó 11.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt 
(egységár bruttó 17.145,- Ft/m2)  
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között az „Útkarbantartás” 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:  529/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 2996 hrsz.-ú ingatlan 
tulajdonosai részére a Bérces Húsbolt Hatvan, Iskola u. 2. szám alatti ingatlan és a hatvani 2995 hrsz.-ú 
(természetben: Hatvan, Kossuth tér 2., Városháza udvara) önkormányzati tulajdonú ingatlannal közös 
telekhatáron lévő gazdasági bejáratának saját költségükön, 70 centiméterrel történő bővítéséhez, azzal, hogy a 
kérelmezőknek a jogszabályi előírásoknak megfelelően kell kialakítaniuk az útcsatlakozást a Hatvan, „Zöldülő 
város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” projekt keretében folyó beruházás során kialakítandó önkormányzati 
tulajdonú közforgalom elől el nem zárt úthoz. 
A kérelmezők kötelesek a gazdasági bejárat bővítési munkák során a szakmai, munka- és balesetvédelmi 
szabályokat maradéktalanul betartani és betartatni. 
Hatvan Város Önkormányzata a gazdasági bejárat bővítés során keletkező esetleges károkért vagy eseményekért 
felelősséget nem vállal. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. szeptember 15. (kérelmezők értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
 



Határozat száma:  530/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete akként határoz, hogy 2022. szeptember 5. napjától 
előreláthatólag 3 hónap határozott időtartamra egy „energetikai tanácsadó irodát” hoz létre a Hatvani 
Polgármesteri Hivatalban. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és 
Módszertani Központ Egyesülettel, valamint a Magyar Energiahatékonysági Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.-vel 
az együttműködés megállapodást, valamint az adatkezelői szerződést megkösse. 
Az iroda működéséhez szükséges 800.000.-Ft pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben meghatározott „polgármesteri keret” 
költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  531/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a térfigyelő kamerarendszer fejlesztési (1 db kamera 
felszerelése a belvárosi Szent Adalbert plébániatemplom melletti Krisztus szobor megfigyelésére, 1-1 db kamera 
felszerelése a Bástya utcában felállított és a P. Lukács Pelbárt utcában felállításra kerülő nyilvános illemhely 
bejáratához) munkáival a Globál-Line Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc 
u. 62.) bízza meg bruttó 3.413.506,- 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 az intézményi világítási rendszerek korszerűsítése költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (szerződés módosítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  532/2022. (IX. 1.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel (székhely: 1097 Budapest, 
Illatos u. 23.) az állati melléktermékek elszállítására és kezelésére vonatkozó szolgáltatási szerződést közös 
megegyezéssel módosítja olyan módon, hogy a szerződés 1. mellékletében a szolgáltatási díjak a mellékletben 
szereplő szolgáltatási díjakra módosuljanak.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést módosító okirat aláírására. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben 500.000,- Ft erejéig a városüzemeltetési feladatok között az „Állategészségügyi feladatok” 
költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (szerződés módosítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(Az 532/2022. (IX. 1.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  533/2022. (IX. 1.) z.ü. sz. képvis elő-testületi határozat  

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

 
Határozat száma:  534/2022. (IX. 1.) z.ü. sz. képvis elő-testületi határozat  

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

 
Határozat száma:  535/2022. (IX. 1.) z.ü. sz. képvis elő-testületi határozat  

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

 
Határozat száma:  536/2022. (IX. 1.) z.ü. sz. képvis elő-testületi határozat  

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

 
Határozat száma:  537/2022. (IX. 1.) z.ü. sz. képvis elő-testületi határozat  

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

 
 



Határozat száma:  538/2022. (IX. 1.) z.ü. sz. képvis elő-testületi határozat  
 

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

Határozat száma:  539/2022. (IX. 1.) z.ü. sz. képvis elő-testületi határozat  
 

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

Határozat száma:  540/2022. (IX. 1.) z.ü. sz. képvis elő-testületi határozat  
 

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

* * * 
 

K I V O N A T  
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 2022. szeptember 1-jén 

 megtartott ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 
Napirendi pont címe:  

Tájékoztató a Hatvan városban működő általános- és középiskolák 2021/2022. tanévben végzett 
tevékenységéről és a 2021/2022. tanév kiemelkedő tanulmányi- és sporteredményeiről 

Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan városban működő általános- és középiskolák 2021/2022. tanévben végzett 
tevékenységéről és a 2021/2022. tanév kiemelkedő tanulmányi- és sporteredményeiről szóló 
tájékoztatót és azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően tudomásul vette.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


