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TARTALOMJEGYZÉK  
 
 

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 
 

26/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete  
a szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) önk ormányzati rendelet módosításáról 

 
 

27/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete  
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és t elepüléskép-érvényesítéssel összefügg ő 

partnerségi egyeztetésr ől szóló 23/2017. (IX. 1.) önkormányzati rendelet ha tályon kívül 
helyezésér ől 

 
 

28/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete  
a változtatási tilalom elrendelésér ől szóló 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet hat ályon 

kívül helyezésér ől 
 
 
 

2022. OKTÓBER 27-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

  

 



Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
26/2022. (X. 28.) 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 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő p) ponttal egészül ki: 

(E rendelet alkalmazásában:) 
„p) lakásrezsi: a lakás, lakóház (a továbbiakban: lakás rendeltetésű ingatlan) fenntartásának számlával 

igazolható költsége, mely tartalmazza az áramfogyasztás, vezetékes gázfogyasztás költségét, szilárd 
fűtőanyaggal, fűtőolajjal, propán-bután gázzal vagy egyéb fűtőanyaggal történő fűtés esetén a fűtőanyag 
költségét.” 

2. § 

A szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(5) Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás, lakásrezsihez kapcsolódó települési támogatás, gyógyszer-
kiadási támogatás, lakbértámogatás megállapításának feltétele, hogy a kérelmezőnek és a vele közös 
háztartásban élő személyeknek az önkormányzat felé nincs lejárt határidejű köztartozása és egyéb tartozása, 
továbbá, ha a kérelmező önkormányzati lakás bérlője, úgy a kérelmezőnek és a vele közös háztartásban élő 
személyeknek nincs az üzemeltető felé lakbér tartozása, valamint a kérelmező és a vele közös háztartásban élő 
személyek vagyonnal nem rendelkeznek.” 

3. § 

A szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki: 

„2/A. Lakásrezsihez kapcsolódó települési támogatás  

6/A. § 

(1) Lakásrezsihez kapcsolódó kiadások viseléséhez a szociálisan rászoruló kérelmező települési támogatást 
igényelhet az 1/A. melléklet szerinti formanyomtatvány benyújtásával. 

(2) A támogatás csak egy lakás rendeltetésű ingatlanra igényelhető. Egy családban csak egy családtag nyújthat 
be kérelmet, 12 hónapon belül csak egy alkalommal, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások, lakás 
rendeltetési egységek számától. 

(3) A lakásrezsihez kapcsolódó, - a lakossági átlagfogyasztást is meghaladó - költségek enyhítésére szolgáló 
támogatást kell megállapítani annak a kérelmezőnek, aki Hatvan közigazgatási területén fekvő lakás rendeltetésű 
ingatlan tekintetében az áramszolgáltatást, gázszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatást) végső 
felhasználóként igénybe veszi, vagy aki szilárd vagy egyéb tüzelőanyagot vásárol, és ezt számlával igazolja. 

(4) A (3) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén támogatást kell megállapítani annak a kérelmezőnek aki 
a) egyedülálló és a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 500 %-át, vagy 
b) aki családban él, és a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át. 

(5) A támogatás havonta rendszeres jelleggel, az áram- vagy gázszolgáltatás költségeinek enyhítésére, vagy 
vegyes fűtési rendszer esetén fűtőanyag vásárlásának támogatására igényelhető. 

6/B. § 

(1) A rezsiköltséghez kapcsolódó rendszeres települési támogatás összege 2.000.- Ft/hó, mely a jogosult nevére 
szólóan, közvetlenül a közszolgáltató részére kerül átutalásra. A szolgáltató a támogatás összegét számlajóváírás 
formájában érvényesíti. 



(2) A lakásrezsihez kapcsolódó települési támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 12 hónap 
időtartamra kell megállapítani. 

(3) Amennyiben a havi támogatás a jogosult részére azért nem írható jóvá a tárgyhavi számlán, mert a támogatás 
összege magasabb, mint a számla összege, akkor az így fennmaradó támogatás a (2) bekezdés szerinti 12 
hónapot követően is jóváírható. 

(4) A támogatásban részesülő személy által jogosulatlanul igénybe vett lakásrezsihez kapcsolódó települési 
támogatás a támogató részére visszajár, ezt az igényét Hatvan Város Önkormányzata a közszolgáltatóval 
szemben érvényesítheti. 

(5) A rezsiköltséghez kapcsolódó eseti települési támogatás szilárd vagy egyéb tüzelőanyaggal történő fűtés 
esetén igényelhető, melyet 12 hónapon belül csak egy alkalommal lehet igényelni a fűtőanyag vásárlásról szóló 
számla bemutatása ellenében az alábbiak szerint: 
a) a támogatás összege 2022-ben 4.000 Ft, ezt követően 24.000 Ft/év; 
b) az egyösszegű támogatás kifizetésére az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének elfogadását 

követően, a tárgyév április 1. napjától kerülhet sor. 

6/C. § 

(1) A támogatás iránti kérelemhez – a 4. §-ban foglaltakon túl – csatolni kell: 
a) azon közüzemi szolgáltató által az adott fogyasztási helyre, mint lakás rendeltetésű ingatlanra kiállított, 60 

napnál nem régebbi számlát, ahová a kérelmező a támogatás folyósítását kéri; 
b) szilárd vagy egyéb fűtőanyag vásárlásáról szóló, a kérelem benyújtásának évében kiállított számlát (a 

benyújtott számla újabb kérelemhez már nem használható fel); 
c) ha a kérelmező nem az ingatlan tulajdonosa, úgy az érintett lakás rendeltetésű ingatlan használati jogcímét 

igazoló iratot. 

(2) A támogatásról a jegyző dönt és a 6/B. § (1) bekezdése szerinti támogatás esetén erről értesíti a 
közszolgáltatót. 

(3) Támogatás iránti kérelem a jogosultság időtartama alatt, az annak lejártát megelőző egy hónapban is 
benyújtható. Az új jogosultság kezdő időpontja ez esetben a korábbi jogosultság lejártát követő nap. 

(4) A támogatás jogosultja az ellátás folyósítása alatt köteles haladéktalanul bejelenteni a kérelemben szereplő 
adatokban, így különösen a kérelmező és a vele közös háztartásban élők vagyoni- és jövedelmi adataiban 
bekövetkezett változást az Általános Igazgatási Osztályra. Amennyiben a támogatás jogosultja Hatvan városból 
elköltözik, a támogatást a lakcím változás hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni. (4) Amennyiben a 
támogatás jogosultja a (3) bekezdésben előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a kérelmében, 
bejelentésében valótlan adatokat közölt és az a támogató tudomására jut, a változás bizonyított időpontjától a 
támogatást meg kell szüntetni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatásra egyebekben a Szoc. tv. „Jogosulatlanul 
igénybe vett ellátás megtérítése” szabályai az irányadók.” 

4. § 

A szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 1/A. melléklettel 
egészül ki. 

5. § 

Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba. 
 
Hatvan, 2022. október 27. 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
1. melléklet a 26/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelethez 

„1/A. melléklet a 32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelethez 
 

KÉRELEM  
lakásrezsihez kapcsolódó települési támogatás megál lapításához 

1. Személyi adatok 
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

1.1.1. Neve:  .................................................................................Szig.sz.:................................... 



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

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

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): ............................................................................... 

1.1.5. Lakóhelye:…………… …………………………………Lakcímk.sz:....................... 

1.1.6. Tartózkodási helye: ………………………………………………………………… 

1.1.7. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen* 

                                            - a lakóhelyemen élek 
                                            - a tartózkodási helyemen élek 

1.1.8. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:               

1.1.9. Családi állapota*:   - egyedülálló (hajadon/nőtlen/özvegy/elvált) 
                                          - családban él 

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

1.1.11. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):  

            □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy  

            □ EU kék kártyával rendelkező, vagy 

            □  bevándorolt/letelepedett, vagy 

            □ menekült/oltalmazott/hontalan. 

2. Lakásviszonyok  

2.1. A támogatással érintett lakás címe: 3000 Hatvan, ………………………………………….. 

2.2. A lakásban tartózkodás jogcíme: ……………………………………………………………… 
3. Kérelmez ővel közös háztartásában (azonos lakcímen) él ők személyi adatai: 

 Név (születési név) Születési hely, 
ideje (év, hó, nap) 

Anyja neve Társadalombiztosítási 
Azonosító Jele 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
 
4. Jövedelmi adatok 
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban: 

    

A jövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közös 
háztartásban élő további 

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

jogviszonyból származó 

ebből: közfoglalkoztatásból származó 
            

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

      

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások       

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások 

      

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

      

6. Gyermektartás díj       

7. Egyéb jövedelem       

8. Összes jövedelem       



 
5.  A támogatás utalását* 
 
a) áramfogyasztás költségének kifizetéséhez kérem a  közszolgáltató számlájára történ ő utalással 
 
b) gázfogyasztás költségének kifizetéséhez kérem kö zszolgáltató számlájára történ ő utalással, 
 
c) szilárd vagy egyéb f űtőanyag költségének kifizetéséhez  
 
d) a ……………………………………………………………………………………………. számú pén zintézetnél 
vezetett számlámra történ ő utalással vagy 
 
e) postai úton történ ő kifizetéssel. 
(*A megfelelő részt kérjük aláhúzni.) 
 
6. Nyilatkozatok a kérelmez ő részéről 
 
6.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy Hatvan Város Önkormányzata felé fennálló bármilyen 
adó- vagy egyéb tartozással nem rendelkezem. 
6.2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő* 
                                    - lakás vagy  
                                    - nem lakáscélú helyiség bérlője vagyok és 
lakbér- vagy egyéb díjtartozással nem rendelkezem. 
 
6.3. Tudomásul veszem, hogy  
6.3.1. a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti, 
6.3.2. a valótlan tények vagy adatok közlése által megállapított ellátás vagy támogatás összegét vissza kell fizetni, 
6.3.3. köteles vagyok a feltüntetett adatokban, lakóhely, jövedelmi és vagyoni viszonyokban bekövetkezett 
változást haladéktalanul, legfeljebb 8 napon belül bejelenteni. 
6.4. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a támogatással kapcsolatos eljárás során történő 
felhasználásához. 
6.5. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  
(*A megfelelő részt kérjük aláhúzni.) 
 
Hatvan, 20…………………………… 
           ………………………….. 
                      kérelmező aláírása 
 
7. Nyilatkozat a kérelmez ővel közös háztartásban él ő nagykorú személy részér ől  
    (valamennyi nagykorú személynek külön nyilatkoz nia kell) 
 
7.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy Hatvan Város Önkormányzata felé fennálló bármilyen 
adó- vagy egyéb tartozással nem rendelkezem. 
7.2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő* 
                                    - lakás vagy  
                                    - nem lakáscélú helyiség bérlője vagyok és 
lakbér- vagy egyéb díjtartozással nem rendelkezem. 
 
7.3. Tudomásul veszem, hogy  
7.3.1. a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti, 
7.3.2. a valótlan tények vagy adatok közlése által megállapított ellátás vagy támogatás összegét vissza kell fizetni, 
7.3.3. köteles vagyok a feltüntetett adatokban, lakóhely, jövedelmi és vagyoni viszonyokban bekövetkezett 
változást haladéktalanul, legfeljebb 8 napon belül bejelenteni. 
7.4. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a támogatással kapcsolatos eljárás során történő 
felhasználásához. 
7.5. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  
(*A megfelelő részt kérjük aláhúzni.) 
 
Hatvan, 20…………………………… 
           ………………………….. 
                                aláírás 
 



Záradék: 
 
Kérelmező és a vele közös háztartásban élő személy(ek) Hatvan Város Önkormányzata felé helyi adó- vagy adók 
módjára behajtandó egyéb tartozással nem rendelkezik. 
 
Hatvan, 20.…………………………… 
 
         …………………………… 
                                                                                                                      Hatvani Polgármesteri Hivatal 
            Adóosztály ügyintézője 

 
Vagyonnyilatkozat 

 
I. A kérelmez ő személyes adatai 

Neve: ......................................... Születési neve: …………………………………. 

Születési hely, év, hó, nap: ......................................................................................... 

Lakóhely:......................................Tartózkodási hely: ................................................. 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ................................................................................ 
 
II. A kérelmez ő és a vele közös háztartásban él ő személy vagyona: 

 
A. Ingatlanok  

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község 
................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: 
................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen   nem (a megfelelő aláhúzandó) 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község 
.................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés 
ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése 
(zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: 
...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni 
hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ 
város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: 
...................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 
 

II. Egyéb vagyontárgyak  
Gépjármű: ' 

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám 

a szerzés ideje: ............................................................. 

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 

b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám 

a szerzés ideje: ............................................................. 

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 
 
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a 
szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 
 
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap 
 

................................................ 
kérelmező aláírás 

 
 



Vagyonnyilatkozat 
I. A kérelmez ő személyes adatai 
Neve: ......................................... Születési neve: …………………………………. 

Születési hely, év, hó, nap: ......................................................................................... 

Lakóhely:......................................Tartózkodási hely: ................................................. 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ................................................................................ 
 
II. A kérelmez ő és a vele közös háztartásban él ő személy vagyona: 

A. Ingatlanok  

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község 
................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: 
................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen   nem (a megfelelő aláhúzandó) 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község 
.................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés 
ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése 
(zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: 
...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni 
hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ 
város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: 
...................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 
 

II. Egyéb vagyontárgyak  
Gépjármű: ' 

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám 

a szerzés ideje: ............................................................. 

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 

b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám 

a szerzés ideje: ............................................................. 

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a 
szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 
 
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap 

................................................ 
kérelmezővel közös háztartásban élő személy 

/személyek/ aláírása 
 

Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy vele közös háztartásban élő személy bármely vagyontárgyból egynél többel 
rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. 
Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a 
vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. 
                                  
 * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.  
 ** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 

 
 
A kérelemhez mellékelni szükséges a jövedelem-nyila tkozatban feltüntetett jövedelem típusának megfelel ő 

iratot a következ ők szerint: 
 
a) havi rendszerességgel járó jövedelmek esetén:  

a) munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem esetén, a kérelem benyújtását 
megelőző hónap jövedelméről szóló munkáltatói/foglalkoztatói igazolást; 

b) társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett 
ellátást igazoló iratot; 



c) a Járási Hivatal által folyósított pénzbeli ellátásokról a Járási Hivatal Hatósági Osztálya vagy a Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztálya által kiadott igazolást az ellátás összegéről; 

d) nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás esetén, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyév elején vagy a 
nyugdíjjogosultság megállapításának tárgyévben kiadott, az ellátás összegét igazoló iratot; 

e) tartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíjról szóló iratot (elismervény, postai feladóvevény, stb.) és a 
szülők közötti egyezséget tartalmazó közokiratot, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratot, illetve a tartásdíj 
megállapításáról szóló jogerős bírói ítéletet, állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról a gyámhivatal 
határozatát; 

f) fenti pontokba nem tartozó jövedelmek esetén egyéb, a jövedelem típusának megfelelő igazolást; 
 
b) A nem havi rendszerességgel járó jövedelmek eset én: 
   
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből, alkalmi 
munkavégzésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap jövedelméről szóló 
igazolást az alábbiak szerint: 

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

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

c)  alkalmi munka esetén a havi átlagos jövedelemre vonatkozó nyilatkozattal, egyszerűsített foglalkoztatás 
esetén a foglalkoztató által kiállított igazolással, illetve az állami adóhatóság által az adóbevallással lezárt időszak 
jövedelméről kiállított igazolással.  
 
c) A kérelemhez mellékelni szükséges továbbá: 
 
A támogatás iránti kérelemhez – az a)-b) pontban foglaltakon túl– csatolni kell: 
ca) azon közüzemi szolgáltató által az adott fogyasztási helyre, mint lakás rendeltetésű ingatlanra kiállított, 60 
napnál nem régebbi számlát, ahová a kérelmező a támogatás folyósítását kéri; 
cb) szilárd vagy egyéb fűtőanyag vásárlásáról szóló, a kérelem benyújtásának évében kiállított számlát (a 
benyújtott számla újabb kérelemhez már nem használható fel);  
cc) ha a kérelmező nem az ingatlan tulajdonosa, úgy az érintett lakás rendeltetésű ingatlan használati jogcímét 
igazoló iratot; 
 
cd) önkormányzati bérlakás bérlőjének az üzemeltető igazolását arról, hogy nincs lejárt határidejű lakbértartozása, 
 
Az ügyintézéshez kérjük, hogy személyi azonosító ok mányait szíveskedjen magával hozni! 
 
Amennyiben a kérelmez ő nem személyesen jár el ügyében, meghatalmazás szük séges! 
 

Tájékoztató 
a lakhatáshoz kapcsolódó támogatás iránti kérelem k itöltéséhez 

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

élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző. 
1.2. A jövedelmi adatok kitöltéséhez: 
1.2.1. „Jövedelem”: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy 

külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett 
bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, 
illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell 
fizetni. 

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

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

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

1.2.3. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési 
hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény 
szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a 



mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál 
(illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel 
csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-
ának, illetve állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 

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

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

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

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

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

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
27/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és t elepüléskép-érvényesítéssel összefügg ő partnerségi 
egyeztetésr ől szóló 23/2017. (IX. 1.) önkormányzati rendelet ha tályon kívül helyezésér ől 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

1. § 

Hatályát veszti a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetésről szóló 23/2017. (IX.1.) önkormányzati rendelet. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. október 29-én lép hatályba. 
 
Hatvan, 2022. október 27. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
 
 
 
 
 
 



Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
28/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 

a változtatási tilalom elrendelésér ől szóló 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet hat ályon kívül 
helyezésér ől 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Hatályát veszti a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. október 29-én 9 órakor lép hatályba. 
 
Hatvan, 2022. október 27. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2022. OKTÓBER 27-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

 
Határozat száma:  586/2022. (X. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. október 27-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 Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság záróbeszámolójának 
elfogadásáról 

2. Előterjesztés a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaságnak a HATVANI MÉDIA 
és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságba történő beolvadási 
eljárásban elkészített végleges vagyonmérleg tervezetek elfogadásáról 

3. Előterjesztés a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi üzleti 
tervének módosításáról 

4. Előterjesztés a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény területi múzeummá válásáról 
5. Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház alapító okiratának módosításáról 
6. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek egyes szabályzatainak jóváhagyásáról 
7. Előterjesztés az általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezéséről 
8. Előterjesztés az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet egészségügyi feladat ellátásának megszervezéséről 
9. Előterjesztés a hatvani 1. számú fogorvosi körzetet ellátó DentoGál Kft. tájékoztatásának tudomásul 

vételéről 
10. Előterjesztés az önkormányzat energiafelhasználásának csökkentése és az energiaköltségek mérséklése 

érdekében megtett, illetve megtenni tervezett intézkedésekről 
11. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról 
12. Előterjesztés az ITF Harcművészetekért Alapítvány részére nyújtandó pénzbeli támogatásról 
13. Előterjesztés a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott támogatással 

kapcsolatos döntésről 
14. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
15. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos megállapodás 

utólagos jóváhagyásáról 
16. Előterjesztés Hatvan-Hort kerékpárút építésével kapcsolatos településrendezési eszközök módosításáról 
17. Előterjesztés a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 

partnerségi egyeztetésről szóló 23/2017. (IX. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
18. Előterjesztés a Hatvan, Géza fejedelem utca, Újélet utca és a Köztársaság utca által határolt területen 

elhelyezkedő ingatlanokra elrendelt változtatási tilalom feloldásáról 
19. Előterjesztés a lakossági veszélyeshulladék-gyűjtési akciónap lebonyolítására vonatkozó vállalkozási 

keretszerződés módosításáról 
20. Előterjesztés a „Legjobb Női Munkahely 2021 díj” tárgyú pályázat benyújtásáról 
21. Előterjesztés a Hatvani Százszorszép Óvoda által benyújtott pályázat utólagos jóváhagyásáról 
22. Előterjesztés a Szúnyog-szigeten található önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok telekalakításával 

összefüggő, vagyonkezelési jogokkal kapcsolatos döntésről 
23. Előterjesztés a „Hatvani Starandfürdő területén található hidegvizes kút melléfúrásos felújítása” 

elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről 
24. Előterjesztés a Lipóti Sütőipari Üzemhez kapcsolódó közlekedési létesítményekkel kapcsolatos döntésről 
25. Előterjesztés trafibox berendezés időszakos karbantartásával kapcsolatos döntésről 
26. Előterjesztés a hatvani 5109/1 helyrajzi számú földrészlet megosztásával kapcsolatos döntésről 
27. Előterjesztés a kerékpáros kalandparkkal kapcsolatos döntésről 
28. Előterjesztés a hatvani Szőlőhegy utca és Barackos utca tervezőjének kiválasztásáról 
29. Előterjesztés a csapadékvíz-elvezető hálózat javításáról 

Előterjeszt ő, előadó az 1-29. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
30. Egyebek 

ZÁRT ÜLÉS:  
1. Előterjesztés a „Dr. Papp Zoltán kitüntető emlékgyűrű – a közügyért” díj adományozásáról 

Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester” 
 

Határozat száma:  587/2022. (X. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 337. (V.26.), 357., 358., 359., 360., 361., 362., 363., 364., 
365., 366., 367., 368., 369., 371., 372., 373., 374., 375., 376., 377., 378., 379., 380., 381., 382., 383., 384., 385., 
386., 387., 388., 389., 390., 391., 392., 393., 394., 395., 396., 397., 398., 399., 400., 402., 403., 404., 405., 406., 
407.,  408., 410., 411., 412., 413., 414., 415., 416.,  419., 421., 423., 424., 425., 426., 427., 428., 429., 430., 431., 



433., 434., 435., 436., 437., 438., 439., 440., 441., 442., 443., 444., 445., 446., 447., 448., 449., 450., 451. (VI.30.) 
számú 2022. évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót 
elfogadja.” 
 

Határozat száma:  588/2022. (X. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a társaság 2022. évi egyszerűsített éves záróbeszámolóját és annak kiegészítő mellékletét 21.619 e 
Ft eszköz-forrás egyező főösszeggel elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. október 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 

Határozat száma:  589/2022. (X. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a társaság 0 Ft adózott eredményét elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. október 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 

Határozat száma:  590/2022. (X. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a társaság 2022. augusztus 31-i fordulónappal elkészített végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát 
elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. október 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 

Határozat száma:  591/2022. (X. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 2022. augusztus 31-i fordulónappal elkészített végleges 
vagyonmérlegét és vagyonleltárát elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. október 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 

Határozat száma:  592/2022. (X. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 2022. január 1. és 2022. augusztus 31. közötti időszakra 
elkészített egyszerűsített éves beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. október 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 

Határozat száma:  593/2022. (X. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 2022. gazdasági évre vonatkozó módosított üzleti tervét 
jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. október 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 
 
 
 



Határozat száma:  594/2022. (X. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjteményt (3000 
Hatvan, Kossuth tér 12.) 2023. április 1. napjától a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 46. §-a szerinti területi múzeummá kívánja alakítani, ennek 
érdekében a határozat mellékletét képező intézkedési tervet jóváhagyja. 
A képviselő-testület felkéri Hatvan város jegyzőjét, hogy intézkedjen az intézmény alapító okiratának 
módosításáról. 
A képviselő-testület továbbá felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a területi múzeummá történő váláshoz tegye 
meg a szükséges intézkedéseket. 
A területi múzeummá válás jelentős többletköltséggel nem jár, annak fedezete az intézmény költségvetésében 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (intézkedési terv) 
  2023. március 31. (alapító okirat módosítás) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyző útján, illetve az Intézményvezető 
 

(Az 594/2022. (X. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 

Határozat száma:  595/2022. (X. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Háznak (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 24.) a 7/2022. (I.27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott és egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratát a határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-
testület jóváhagyja a határozat 2. sz. mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

(Az 595/2022. (X. 27.) sz. képv. test. határozat mellékleti a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 
 

Határozat száma:  596/2022. (X. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a(z)  

- Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda 
- Hatvani Csicsergő Óvoda 
- Hatvani Gesztenyéskert Óvoda 
- Hatvani Napsugár Óvoda 
- Hatvani Százszorszép Óvoda 
- Hatvani Varázskapu Óvoda 
- Hatvani Vörösmarty Óvoda  
- Ady Endre Könyvtár 
- Grassalkovich Művelődési Ház 
- Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
- Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 

vezetője által elkészített intézményi iratkezelési szabályzatot jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal  
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 

Határozat száma:  597/2022. (X. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Polgármesteri Hivatal 2022. január 1. napjától 
alkalmazandó módosításokat tartalmazó Belső kontrollrendszer szabályzatát jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal  
F e l e l ő s  : Hatvan város jegyzője a belső kontrollfelelős útján 
 

Határozat száma:  598/2022. (X. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Polgármesteri Hivatal 2022. január 1. napjától 
alkalmazandó módosításokat tartalmazó Integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló szabályzatát jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal  
F e l e l ő s  : Hatvan város jegyzője a belső kontrollfelelős útján 



 
Határozat száma:  599/2022. (X. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Polgármesteri Hivatal 2022. október 28. napjától 
hatályos módosításokat tartalmazó Belső ellenőrzési kézikönyv szabályzatát jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal  
F e l e l ő s  : Hatvan város jegyzője a belsőellenőrzési vezető útján 
 

Határozat száma:  600/2022. (X. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Tankerületi Központ (székhely: 3000 Hatvan, 
Radnóti tér 2.) fenntartásában lévő általános iskolákhoz tartozó kötelező felvételt biztosító körzethatárok 
2022/2023. tanévre szóló meghatározásának véleményezése tárgyában javasolja az általános iskolákhoz tartozó 
kötelező felvételt biztosító körzethatárok megállapítása során az arányosság megtartását úgy, hogy azzal a 
településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű gyermekek arányos 
beiskolázása is biztosítva legyen.” 
 
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:  601/2022. (X. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 5. számú felnőtt háziorvosi körzet egészségügyi 
feladatainak helyettesítéssel történő ellátására 2022. október 1. napjától egy év határozott időtartamra, de 
legfeljebb a praxis jogosultjával történő új feladatellátási szerződés megkötéséig, vagy más orvossal egészségügyi 
szolgálati jogviszonyban történő szerződés megkötéséig terjedő időtartamra Dr. Fodor Andrea Ágnes 
(nyilvántartási száma: 64754) orvossal megkötött egészségügyi szolgálati jogviszony keretében létesített 
szerződést utólagosan elfogadja. 
A képviselő-testület a hatvani 5. számú felnőtt háziorvosi körzet működéséhez a Heves Megyei Kormányhivatal 
Hatvani Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályához a működési engedély kérelem benyújtását és a hozzá 
kapcsolódó jognyilatkozatok megtételét utólagosan jóváhagyja.  
A képviselő-testület a hatvani 5. számú felnőtt háziorvosi körzet működéséhez szükséges szerződések 
megkötését utólagosan jóváhagyja, továbbá felhatalmazza a polgármestert a még folyamatban lévő, illetve a 
továbbiakban szükséges szerződések megkötésére.  
A képviselő-testület 2.200.000,- Ft keretösszeget biztosít Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről 
szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék terhére a hatvani 5. számú körzet 
önkormányzat által történő működtetése során felmerülő kiadásaira (alapellátást szolgáló eszközök pótlása, 
átvétele, informatikai rendszer működtetése, rezsiköltség, egyéb egészségügyi szolgáltatások, nyomtatványok, 
tisztítószerek költsége, valamint a személyi jellegű kiadások).  
A személyi jellegű- és működési kiadások a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási 
szerződés alapján biztosítottak.” 
 
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:  602/2022. (X. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi a hatvani 1. számú fogorvosi körzet feladat-
ellátását biztosító DentoGál Kft. (2100 Gödöllő, Remsey Jenő krt. 11.; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-171940; 
adószám: 23481916-2-13; képviseli: Dr. Gál József Miklós ügyvezető) bejelentését arról, hogy az alkalmazásában 
álló Dr. Józsa Alexandra praxisjoggal rendelkező alkalmazott fogorvos szülési szabadsága alatti tartós 
helyettesítését 2022. október 1. naptól Dr. Zólyomi Dániel Zakariás látja el heti 30 óra időtartamban.” 
 
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:  603/2022. (X. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház alábbi székhelyét és 
telephelyeit 2022. november 1. napjától a 2022-2023-as fűtési szezon végéig bezárja: 

• 3000 Hatvan, Kossuth tér 24. 
• 3000 Hatvan, Hatvanas utca 2. 
• 3000 Hatvan, Hatvany Irén utca 8. 
• 3000 Hatvan, Hatvan, Hajós Alfréd utca 4. 

 



Fenti időponttól az intézmény tevékenységét Óhatvanban az Ady Endre Könyvtár épületében, 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 3. szám alatt, Újhatvanban a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház (DALI) épületében, 3000 Hatvan, 
Mészáros Lázár út 6-8. szám alatt folytatja. 
A VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház egy része lezárásra kerül, csak a főépület tart nyitva. 
A Grassalkovich Művelődési Ház részére – rendezvényeinek megtartásához – a HATVANI MÉDIA és 
Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. által üzemeltetett épületekben is helyszín kerül biztosításra. 
A képviselő-testület felkéri a Grassalkovich Művelődési Ház intézményvezetőjét, hogy intézkedjen a költözés 
megszervezéséről.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. november 1. 
F e l e l ő s  : érintett intézményvezetők 
 

Határozat száma:  604/2022. (X. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete akként határoz, hogy a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény 2022. november 1. napjától a 2022-2023-as fűtési szezon végéig nem fogad látogatókat. A múzeumi 
munkatársak a munkájukat az épület újonnan kialakított, energetikailag korszerű szárnyában, 3 irodában 
végezhetik, a többi rész lezárásra kerül temperáló fűtés biztosítása mellett. A múzeumpedagógia órák a 
köznevelési intézményekben kerülnek megtartásra. A múzeumi rendezvények egy része az Ady Endre 
Könyvtárban kerül megrendezésre. 
A Söröző változatlan formában továbbra is nyitva tart. 
A képviselő-testület a 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 25. szám alatti raktárépület fűtését a szükségszerű 
legalacsonyabb hőmérséklet mellett biztosítja. 
A 3000 Hatvan, Grassalkovich út 8. szám alatt működő Tourinform Iroda heti 40 órás legalacsonyabb nyitvatartási 
idővel változatlan formában működik tovább. 
A képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy intézkedjen az új működés megszervezéséről.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. november 1. 
F e l e l ő s  : intézményvezető 
 

Határozat száma:  605/2022. (X. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete akként határoz, hogy 2022. november 7. napjától a Hatvani 
Polgármesteri Hivatalban bevezetésre kerül a 4 napos munkahét úgy, hogy a heti 40 órát továbbra is le kell 
dolgozni.  
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a polgármesterrel egyetértésben határozza meg a hivatali 
dolgozók munkaidőbeosztását, illetve a hivatal ügyfélfogadási rendjét. 
A Hatvani Polgármesteri Hivatal épületének könyvtár melletti, földszinti szárnya lezárásra kerül, ahol csak 
temperáló fűtés biztosított. A hőmérséklet nem haladhatja meg a 18 ºC-ot, a kazánokat ennek megfelelően kell 
beállítani. Az egyéb fűtésre alkalmas eszközök (hivatali és saját tulajdonú) használata tilos.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. november 7. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 

Határozat száma:  606/2022. (X. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete akként határoz, hogy 2022. december 22. napjától 2023. 
január 8. napjáig (téli szünet) az önkormányzati fenntartású óvodák zárva tartanak, azonban azoknak a 
gyermekeknek az ellátására, akiknek szülei a felügyeletüket ellátni nem tudják munkanapokon összevont 
ügyeletet biztosít.  
A képviselő-testület felkéri az óvodák intézményvezetőit, hogy alakítsák ki az ügyeleti ellátás igénybevételének 
feltételrendszerét, majd legkésőbb 2022. november 30. napjáig mérjék fel az összevont ügyeletet igénybe venni 
kívánók körét.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az összevont ügyeletet ellátó óvoda kijelölésére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. december 22. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

Határozat száma:  607/2022. (X. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 100.000,- Ft összegű pénzbeli támogatást nyújt az ITF 
Harcművészetekért Alapítvány (székhely: 3000 Hatvan, Móra Ferenc út 55.; ny.sz.: 10-01-0001022; adószám: 
18593073-1-10) részére a Hatvani Taekwon-Do Klub külföldön megrendezésre kerülő, októberi bajnokságokon 
való részvételéhez, a költségek egy részének utólagos fedezetére. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben szereplő polgármesteri keret költséghelyen rendelkezésre áll.” 



 
H a t á r i d ő  : 2022. november 7. (szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 

Határozat száma:  608/2022. (X. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 401/2022. (VI. 30.) számú határozatát hatályon kívül 
helyezi.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

Határozat száma:  609/2022. (X. 27.) 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 Dorn Vencel (lakcíme: 3000 Hatvan, Doktay Gyula utca 98.) 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:  610/2022. (X. 27.) 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 Gavriliu Teó (lakcíme: 3000 Hatvan, Temető utca 43.) 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:  611/2022. (X. 27.) 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 Biró Máté (lakcíme: 3000 Hatvan, Arany János utca 12/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:  612/2022. (X. 27.) 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 Kelemen Mátyás (lakcíme: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 1. 2. em. 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:  613/2022. (X. 27.) 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 Kovács Liza (lakcíme: 3000 Hatvan, Papp István utca 1.) gyermeket 
40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet 
igénybe. A támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében a szociális 
feladatokban szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 



 
Határozat száma:  614/2022. (X. 27.) 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 Kovács Boglárka (lakcíme: 3000 Hatvan, Fuvaros 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:  615/2022. (X. 27.) 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 Kalmár Kornélia Emma (lakcíme: 3000 Hatvan, Pázsit utca 8. 1. em. 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:  616/2022. (X. 27.) 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 Balázs Csanád (lakcíme: 3000 Hatvan, Attila 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:  617/2022. (X. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város településrendezési eszközeinek részterületre 
vonatkozó – Hatvan - Hort közötti kerékpárút – felülvizsgálatával, módosításával kapcsolatos feladatok 
elvégzésére a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Heves Megyei Igazgatóságával 
(székhely: 3300 Eger, Mátyás Király út 136/A.), mint finanszírozóval, és a VÁTI Városépítési Tanácsadó és 
Tervező Iroda Kft.-vel (székhely: 1076 Budapest, Thököly út 7. II. emelet 17.), mint tervezővel megkötött 
településrendezési szerződést utólagosan jóváhagyja.”  
 
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 
 

Határozat száma:  618/2022. (X. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egységes szerkezetbe foglalva módosítja a 457/2022. (VII. 27.) 
sz. határozatát és annak szövegét az alábbiak szerint állapítja meg: 

„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan város településrendezési 
eszközeinek – az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 
szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet „1. Országos közúti közlekedési projektek” alcím alatt, 
„1.8. Kerékpárutak” cím alatti pontjában, 1.8.141. alpontként nevesített „A Hatvan - Hort közötti kerékpárút 
fejlesztése” szöveggel megnevezett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás 
megvalósításával összefüggő – módosítását elindítja. 

2.  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan város településrendezési 
eszközeinek módosítása érdekében a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Heves 
Megyei Igazgatóságával (székhely: 3300 Eger, Mátyás Király út 136/A.) és a településrendezési eszközök 
módosításával kapcsolatos tervezői feladatokat ellátó tervezővel településrendezési szerződést köt azzal, 
hogy a költségeket a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság fizeti meg. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a háromoldalú 
szerződés aláírására. 



3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Hatvan város polgármesterét, hogy a döntés 
végrehajtása érdekében a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021.(VII. 15.) Korm. rendelet 78. § (1) 
bekezdés b) pontjában szereplő átmeneti rendelkezések szerint, a 68. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja 
szerint az egyszerűsített egyeztetési eljárást folytassa le. 

4. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012.(XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet „1. 
Országos közúti közlekedési projektek” alcím alatt, „1.8. Kerékpárutak” cím alatti pontjában, 1.8.141. 
alpontként nevesített „A Hatvan - Hort közötti kerékpárút fejlesztése” szöveggel megnevezett 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításával összefüggő – 
településrendezési eszközeinek a módosítása során a Megalapozó vizsgálat és az Alátámasztó javaslat 
tartalmáról szóló főépítészi feljegyzést elfogadja.”  

 
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 
 

Határozat száma:  619/2022. (X. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan városában a lakossági veszélyeshulladék-gyűjtési 
akciónap lebonyolítására vonatkozóan a DESIGN Kft.-vel (székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) megkötött 
vállalkozási keretszerződést módosítja olyan módon, hogy a szerződésben szereplő bruttó 6.200.000,- Ft 
keretösszeg megemelésre kerül bruttó 221.416,- Ft-tal, valamint a vállalkozási keretszerződés 4.) pontja kiegészül 
a HAK kód szerinti 20 01 28 festékek, tinták, ragasztók és gyanták, hulladéktípus csoporttal bruttó 184,15 Ft/kg 
egységáron. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Környezetvédelmi Alap” 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:  620/2022. (X. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség által meghirdetett 
„Legjobb Női Munkahely 2021” Díj elnyerésére pályázatot nyújt be a Hatvani Polgármesteri Hivatal (3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) vonatkozásában. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz 
szükséges nyilatkozatok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. november 15. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma:  621/2022. (X. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós 
Alfréd utca 3.) fenntartója utólagosan jóváhagyja az intézmény benyújtott pályázatát a K&H Egészséges 
Társadalomért Alapítvány K&H hűsítő ligetek program című pályázati felhívására.” 
 
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 
 

Határozat száma:  622/2022. (X. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Zagyva folyó és a Heréd patak által körülhatárolt 
területen, a Szúnyog-szigeten elhelyezkedő hatvani 2649/1-2682 helyrajzi számú ingatlanok összevonásáról és 
telekcsoport újraosztásáról szóló előterjesztést és úgy dönt, hogy a telekösszevonás előtti ingatlanok egészére, illetve 
meghatározott hányadára bejegyzett, a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.-t illető 
vagyonkezelői jogokat és a társaság vagyonkezelő jogállását a képviselő-testület, mint az ingatlanok tulajdonosa 
továbbvezetni kéri a telekcsoport újraosztása során kialakuló  
- hatvani 2650/2 hrsz.-ú, kivett kalandpark megnevezésű, 1 ha 2836 m2 nagyságú,  
- hatvani 2650/3 hrsz.-ú, kivett közforgalom elől elzárt magánút megnevezésű, 6192 m2 nagyságú, 
- hatvani 2650/4 hrsz.-ú, kivett rekreációs terület megnevezésű, 1 ha 262 m2 nagyságú,  
- hatvani 2650/5 hrsz.-ú, kivett rekreációs terület megnevezésű, 1 ha 1066 m2 nagyságú, 
- hatvani 2650/6 hrsz.-ú, kivett rekreációs terület megnevezésű, 1 ha 5732 m2 nagyságú, 
- hatvani 2650/7 hrsz.-ú, kivett árok megnevezésű, 1094 m2 nagyságú, 
- hatvani 2650/8 hrsz.-ú, kivett árok megnevezésű, 409 m2 nagyságú, 



- hatvani 2650/9 hrsz.-ú, kivett rekreációs terület megnevezésű, 1 ha 6532 m2 nagyságú 
ingatlanok egészére.  
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a vagyonkezelői jog és a társaság vagyonkezelői jogállása nem terjed ki a hatvani 
2650/1 hrsz.-ú, kivett közterület megnevezésű, 1037 m2 nagyságú ingatlanra, ez az ingatlan az önkormányzat 
kizárólagos használatában marad.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vagyonkezelési szerződést módosító okirat 
aláírására.” 
 
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 
 

Határozat száma:  623/2022. (X. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 318/2021. (XII. 16.) számú határozata alapján indult és 
514/2022. (IX. 1.) sz. határozattal módosított, „Hatvani Strandfürdő területén található hidegvizes kút melléfúrásos 
felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján eredménytelennek 
minősül, tekintettel arra, hogy az eljárásra nem nyújtottak be legalább két ajánlatot.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. november 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:  624/2022. (X. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvani Strandfürdő területén található hidegvizes kút 
melléfúrásos felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás 
keretében. 
A beszerzés becsült értéke 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. november 10. (a közbeszerzési eljárás elindítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma:  625/2022. (X. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Lipóti Tóth és Társai Zrt. (székhely: 9233 Lipót, Fő u. 58.) 
részére a Robert Bosch úti csomópont bal oldalán tervezett sávszélesítés vonatkozásában benyújtott kérelmére a 
közútkezelői hozzájárulást megadja az alábbi feltételekkel: 
- a kialakításra kerülő Lipóti Sütőipari Üzemhez kapcsolódó létesítményeknek a szakmai szabályoknak és a 

hatósági előírásoknak, egyéb engedélyeknek meg kell felelnie; 
- a 2022. október 12-én benyújtott ML-1 tervdokumentációban szereplő, még el nem készült létesítményeket a 

Lipóti Tóth és Társai Zrt.-nek saját költségén legkésőbb 2023. június 30-ig meg kell valósítania és forgalomba 
kell helyeztetnie;  

- az önkormányzati tulajdonú Robert Bosch út területén létesítésre és forgalomba helyezésre került közlekedési 
létesítmények tulajdonjogát a Lipóti Tóth és Társai Zrt.-nek át kell adni ingyenes vagyonátadás keretében 
Hatvan Város Önkormányzata részére, valamint külön eljárás keretében történik az üzemeltetésre történő 
átadás-átvételi eljárás lefolytatása; 

- a kiadott közútkezelői hozzájárulás a közút területén történő munkavégzés megkezdésére nem jogosít; 
- az építési munkák megkezdése előtt közútkezelői hozzájárulási kérelem benyújtása szükséges a közút nem 

közlekedési célú igénybevételére vonatkozóan a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek 
létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet 3/B. melléklete szerinti 
formanyomtatványon; 



- amennyiben a Robert Bosch úton a Lipóti Sütőipari Üzem a hatvani 0335/39 hrsz.-ú (korábban 0335/20 hrsz.-
ú) ingatlanához kapcsolódóan a későbbiek folyamán jelenős forgalom jelentkezik az ingatlan használatából 
kifolyólag, úgy a hatvani 0335/39 hrsz.-ú ingatlan mindenkori tulajdonosának kötelezettsége a Hatvan város 
helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet (HÉSZ) 26. 
§ (7) pont értelmében: 

„aa) külön balra és jobbra kanyarodó, indokolt esetben várakozó sávok létesítése, 
ab) a Robert Bosch út déli oldalán burkolatjellel elválasztott járda és kétirányú kerékpárút, az út északi 

oldalán indokolt esetben járda kiépítése, a gyalogos és kerékpáros forgalom kijelölt helyen történő 
átvezetésével, valamint 

ac) az érintett közművek szükségessé váló védelmén és/vagy kiváltásán kívül, a közvilágítás 
szabványosításával és a csapadékvíz elvezetés megoldásával.” 

foglalt közlekedési létesítmények fejlesztésének a megvalósítása a jelentős forgalom észlelésétől számított 1 
éven belül.”  

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

Határozat száma:  626/2022. (X. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Horváth Mihály út 3. szám előtti önkormányzati 
tulajdonú közterületre telepített trafibox készülék karbantartási feladatainak az ellátásával a LEDVILLSZER Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 264.160.- Ft/év összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. november 30. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma:  627/2022. (X. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában 
álló hatvani 5109/1 hrsz.-ú, kivett út művelési ágú 4935 m2 nagyságú ingatlan a határozat mellékletét képező 
változási vázrajz szerint megosztásra kerüljön, és a megosztás következtében a hatvani 5109/3 hrsz.-ú kivett út 
művelési ágú ingatlan 4869 m2 terület nagysággal, valamint a hatvani 5109/4 hrsz.-ú kivett közforgalom elől el 
nem zárt magánút művelési ágú ingatlan 66 m2 terület nagysággal alakuljon ki. 
A telekalakítási eljárás megindítására és az eredményes ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatásához szükséges 
eljárási cselekmények elvégzésére a képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (telekalakítási kérelem benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

(A 627/2022. (X. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 

Határozat száma:  628/2022. (X. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kalandozzunk kerékpárral a Zagyva-folyó mentén” című 
ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 azonosítószámú pályázat keretében megépített, a hatvani 2649/1, 2649/2, 2650, 
2651, 2652 és 2653 hrsz.-ú ingatlanokon található kerékpáros kalandparkot 2022. november 1-jétől bezárja, 
valamint úgy dönt, hogy a kalandparkban meglévő építmények kerüljenek elbontásra és a terület szabadidős célra 
legyen hasznosítva.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. október 31. (az üzemeltető értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma:  629/2022. (X. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Szőlőhegy utcára és Barackos utcára vonatkozó 
engedélyezési és kiviteli terv elkészítésével Dobi Attila egyéni vállalkozót (székhely: 3300 Eger, Joó János út 1.) 
bízza meg 2.600.000,- Ft (alanyi ÁFA mentes) összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. november 10. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 



Határozat száma:  630/2022. (X. 27.) 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, Hunyadi tér 18. és 19. számú ingatlanok előtti járdaszakasz, valamint a Hatvan, 
Kossuth tér 4. számú ingatlan előtti és a 3-as számú főút közötti úttest szakaszának víztelenítési munkáival 
összesen bruttó 3.511.582,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben az „Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. november 20. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma:  631/2022. (X. 27.) z.ü. sz. képvis elő-testületi határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kitüntetési üggyel kapcsolatos döntést hozott. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


