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TARTALOMJEGYZÉK  
 
 

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 
 
 

34/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete  
a közterületek használatáról, valamint a parkolóhel yek létesítésér ől és használatáról szóló 

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

35/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete  
a köztemet őkről és a temetkezés rendjér ől 

 
 

36/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012 . (II. 23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  
 
 

37/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyis égek bérletér ől és elidegenítésér ől 

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

38/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete  
az intézményi élelmezési nyersanyagköltségr ől és azok térítési díjairól szóló 68/2013. (XII. 

13.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

39/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete  
a Hatvani Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztvisel ők illetményalapjáról, 

illetménykiegészítésér ől és a vezet ői pótlékról 
 
 

2022. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

  

 



Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
34/2022. (XII. 16.) 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. § 

(1) A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III.30.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A R. 4/A. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A R. 4/C. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A R. 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba. 
 
Hatvan, 2022. december 15. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 

1. melléklet a 34/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez 
„4. melléklet a 15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelethez 

 
Használati díjak 

 
Használat megnevezése KÖRZETEK 

       I.             II.              III.            IV.    
Mértékegység 

1) Árusító és egyéb fülke: 
- idény jellegű árusítás 
- ideiglenes jellegű építmény 

 
1450 
650 

 
1150 
470 

 
900 
400 

 
850 
330 

 
Ft/m2/hó 
Ft/m2/hó 

2) Alkalmi árusítás 900 780 650 520 Ft/nap/ m2 

3) Vendéglátó-ipari előkert 900 780 650 400 Ft/m2/hó 

4) Javító-szolgáltató tevékenység 400 330 260 200 Ft/m2/hó 

5) Építési munkával kapcsolatos: 
- építési anyag tárolás és 
- állványozás 

 
650 
400 

 
520 
260 

 
400 
200 

 
260 
130 

 
Ft/m2/hó 
Ft/m2/hó 

6) Konténer (Első 5 nap ingyenes. 6. naptól) 130 130 130 130 Ft/konténer/nap 

7) Közterület-bontással járó munkálatok 
esetén 

 
260 

 
210 

 
130 

 
80 

 
Ft/m2/nap 

8) Üzemképtelen jármű 2600 2000 1500 900 Ft/m2/hó 

9) Tehergépkocsi + autóbusz 
(3500 kg össztömeg alatti) 

 
- 

 
2000 

 
1500 

 
900 

 
Ft/m2/hó 

10) Hirdető-berendezés  
(hasznos felület) 

 
3300 

 
2600 

 
2000 

 
1300 

 
Ft/m2/hó 

11) TAXI – bérkocsi, gépkocsinként e g y s é g e s e n    1.450,- Ft/ hó /gk 

12) Kiállítás e g y s é g e s e n    210,- Ft / m2 /hét 

13) Árubemutató 40 35 25 20 Ft / m2 /nap 



14) Népkerten kívüli mutatványos 
tevékenység: 
napi 

100 90 70 60 Ft/m2/nap 

15) Közhasználatra még át nem adott 
közterület ideiglenes hasznosítása 

egységesen 20,- Ft/m2/hó 

16) Népkerti rendezvény díja 0 - 500 m2-ig terjedő használat esetén: 26.000 Ft/nap 
501 - 1000 m2- ig terjedő használat esetén: 52.000 Ft/nap 
1001 – 2000 m2-ig terjedő használat esetén:130.000 Ft/nap 
2001 - 5000 m2-ig terjedő használat esetén: 260.000 Ft/nap 
5001 - a teljes területre terjedő használat esetén: 650.000 Ft/nap 

17) Népkerten kívüli egyéb rendezvény díja 40.000 33.000 26.000 20.000 Ft/nap 

18) Cég-, termékbemutató 1.300 1.000 900 800 Ft/m2/nap 

19) Árusító-, bankautomaták üzemeltetése egységesen 
900 Ft/m2/hó 

” 
2. melléklet a 34/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez 

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

 
Közút, járda nem közlekedési célú igénybevételének d íja 

 
1. Területalapú díjtétel mértéke (mellékút Ft/m2/nap) 
 

Átlagos napi forgalom 
(Egységjármű/nap) 

kulturális rendezvény vásár, egyéb építési  
munkaterület 

0-4000 2 5 10 
4001-8000 5 10 20 

8001-12000 8 12 40 
 
2. Sportrendezvény által érintett útszakasz hosszán alapuló díjtétel mérteke (mellékút Ft/km/nap): 1000 Ft” 

 
 3. melléklet a 34/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez 

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

Önkormányzati rendezvények esetén fizetend ő használati díjak:  
 

Sorszám Közterület-használat célja Közterület használati díj 
1. Kereskedelmi, szolgáltató tevékenység  
a.) Alkalmi árusítás, pavilonban 6 m2-ig 6.500,- Ft/nap 
 Alkalmi árusítás, pavilonban 6 m2 fölött 12 m2-ig 10.600.- Ft/nap 
 Alkalmi árusítás, pavilonban 12 m2 fölött, legfeljebb 30 

m2-en 
12.700.- Ft/nap 

b.)  Árusítás  
 Ideiglenes asztal vagy állvány 5 m2-ig 4.300.- Ft/nap 
 Ideiglenes asztal vagy állvány 5 m2 fölött 15 m2-ig 8.500.- Ft/nap 
 Sátorból legfeljebb 15m2-ig 10.600.- Ft/nap 
2. Szórakoztató tevékenység  
a.)  Mutatványos               130.- Ft/nap/m2 
b.) Képzőművészeti tevékenység 4.500.- Ft/nap 
c.)  Utcai zenélés 2.200.- Ft/nap 
d.) Lovagoltatás   130 Ft/m2/nap 

” 
 

4. melléklet a 34/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez 
  „8. melléklet a 15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelethez 

 
 

Parkolóhelyek létesítési hozzájárulásának mértéke 
 
1. A parkoló férőhely hozzájárulás mértéke személygépkocsi esetében egységesen bruttó 4 millió Ft/férőhely, 



amely összeg 60 %-át az építési engedély iránti kérelem benyújtásával egy időben kell befizetni. 
2. A fennmaradó 40 %-ot a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásával egy időben kell befizetni, de 

legkésőbb az építési engedély iránti kérelem benyújtását követő egy éven belül.” 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
35/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 
a köztemet őkről és a temetkezés rendjér ől 

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. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. A rendelet hatálya 

1. § 

(1) A rendelet hatálya Hatvan Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), mint a köztemetők 
tulajdonosára, a köztemetők fenntartását, üzemeltetését ellátó jogi személyre (a továbbiakban: Üzemeltető), 
valamint a temetkezési szolgáltatást végző természetes és jogi személyre (a továbbiakban: temetkezési 
szolgáltató), és arra a természetes és jogi személyre terjed ki, akinek a rendelet hatálya alá tartozó tevékenység 
ellátása során, azzal összefüggésben jogai és kötelezettségei keletkeznek. 

(2) A rendelet szabályait kell alkalmazni – ha jogszabály másként nem rendelkezik –a halva született és elvetélt 
magzatok, csonkolt testrészek, emberi szervek, szervmaradványok eltemetésével összefüggésben. 

(3) A rendelet hatálya az Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi köztemetőkre (a továbbiakban: köztemető) terjed 
ki: 
a) Hatvan városi köztemető, cím: 3000 Hatvan, Temető utca 14/A., hatvani 4184/5 hrsz., terület: 4094 m² és 

hatvani 4185 hrsz., terület: 8 ha 334 m² 
b) Újhatvani köztemető, cím: 3000 Hatvan, 0364 hrsz., terület: 2 ha 725 m², hatvani 0363/6 hrsz., terület: 5968 

m², hatvani 0363/7 hrsz., terület: 5951 m² és hatvani 0363/8 hrsz., terület: 4578 m² 

(4) A rendelet szabályait kell alkalmazni a megváltott, de a megváltás időtartama alatt be nem temetett temetési 
helyekre is. 

2. Értelmez ő rendelkezés 

2. § 

E rendelet alkalmazásában díszsírhely annak az elhunyt személynek adható temetési hely, aki részére a 
polgármester egyedi elbírálás alapján díszsírhelyet biztosít. 

II. Fejezet 
A köztemető használatának rendje 

3. A köztemet ő egyes területeinek kialakítására vonatkozó szabály ok 

3. § 

(1) Koporsós temetés esetén a temetési hely egyszemélyes sírhely, kétszemélyes sírhely, sírbolt vagy 
gyermeksírhely lehet. 

(2) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt, 
illetve hamvak zárt rendszerbe történő szétszórásához a 14. parcellában az e célra kijelölt, parkszerűen kialakított 
temetőrész lehet. 

(3) A halva született és elvetélt magzatok, csonkolt testrészek, emberi szervek, szervmaradványok eltemetésére a 
12. parcellában külön, e célra kijelölt hely szolgál. 

 



4. § 

(1) Koporsós temetésnél a sírhelyek lehetnek felnőtt- és gyermeksírhelyek. 

(2) Gyermeksírhelybe 10 éves vagy ennél fiatalabb korban elhunyt temethető. 

5. § 

(1) Koporsós temetés esetén temetkezésre használt hely mérete 
a) egyszemélyes felnőttsírhely esetén: 1,90-2,10 m hosszú, 0,95-1,10 m széles, 2,00 m mély; 
b) kétszemélyes sírhely esetén: 1,90-2,10 m hosszú, 1,90-2,10 m széles, 2,00 m mély; 
c) sírbolt esetén: legalább a kettős sírhely méretével azonos; 
d) gyermeksírhely esetén: 1,30-1,50 m hosszú, 0,65-0,80 m széles, 2,00 m mély. 

(2) Az urnasírhely mérete 0,80x1,00 m, mélysége 1,00 m. 

(3) A temetési helyek egymástól való oldaltávolsága legalább 0,60 m. 

(4) A sorok között 0,60-1,00 m távolságot kell hagyni, kivéve az új kiképzésű (fej-fej alatti) sírhelytáblák sorait, ahol 
a sírok fejrészei között a távolságnak 0,30 m-nek, a sorok között pedig 1,50 m-nek kell lennie. 

(5) Sírboltban 2-16 felnőttkoporsó helyezhető el. Egy felnőttkoporsó helyén két gyermekkoporsó is elhelyezhető. 

(6) Urnasírhelyben legfeljebb 4 urna helyezhető el. 

(7) Az (1)–(6) bekezdésekben meghatározott előírásoktól nagyobb méreteket, mennyiségeket alkalmazni nem 
lehet, kivéve, ha azt – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az Üzemeltető külön kérelemre jóváhagyja. 

6. § 

A temetés kezdési időpontok hétfőtől péntekig 10, 12 és 14 óra, egyéb időpontról az Üzemeltető dönt. 

4. A köztemet ő látogatására vonatkozó szabályok 

7. § 

(1) A köztemetőt kegyeleti joggyakorlás vagy temetési hely, sírjel gondozása céljából lehet látogatni. 

(2) A köztemetőt 14 éven aluli gyermek, illetve cselekvőképtelen személy kizárólag cselekvőképes, nagykorú 
személy kísérete mellett látogathatja. 

(3) Temetési helyet és sírjelet gondozni, kegyeleti jogokat gyakorolni a köztemető nyitvatartási idejében lehet. A 
köztemető nyitvatartási idejét és az Üzemeltető ügyfélfogadási rendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az Üzemeltető 
egyedi esetben, vezetői intézkedés alapján, eltérhet a temető nyitvatartási rendjétől, melyről legalább 8 nappal 
korábban hirdetményt köteles közzétenni az Üzemeltető internetes weblapján. 

8. § 

(1) A köztemetőbe gépjárművel történő behajtás díjmentes. A köztemetőben a KRESZ szabályai érvényesek 5 
km/h-s sebességkorlátozás egyidejű alkalmazása mellett. A köztemetőbe október 31-től november 1-ig 
temetőlátogatási célból gépjárművel behajtani tilos, ez alól kivételt képez a mozgásában korlátozott személyt 
szállító jármű. 

(2) A köztemetőbe kerékpárral behajtani és ott kerékpárral közlekedni a köztemetőben közlekedésre kijelölt utakon 
lehet. 

(3) Köztemetőn belüli halottszállítás céljából az Üzemeltető előzetes engedélye alapján lehet behajtani. E 
tevékenység során az Üzemeltető előírásait be kell tartani. 

(4) A köztemetőbe állatot bevinni, vakvezető kutya kivételével, tilos. 

 

 



9. § 

(1) A temetőlátogató kötelessége a köztemető, az ott található ingó tárgyak és ingatlan létesítmények 
rendeltetésszerű használata, állaguk megóvása, károkozástól és rongálástól való tartózkodás. 

(2) A köztemetőben tilos a növényzet (fák, cserjék, virágok, gyep) és a zöldterületek, zöldfelület egyéb elemeinek 
bármilyen módon történő rongálása, károsítása, szakszerűtlen kezelése. 

(3) A köztemetőben a temetőlátogató nem végezhet olyan tevékenységet, amely egészségre ártalmas, 
szennyeződést, bűzt, egyéb káros környezeti hatást okoz, mások kegyeleti joggyakorlását akadályozza, 
korlátozza, illetve balesetveszélyt okoz. 

(4) A temetőlátogatónak tartózkodnia kell minden olyan tevékenységtől, amely mások kegyeleti érzéseit 
zavarhatja. 

10. § 

(1) A temetőlátogató a köztemetőbe – az Üzemeltető külön engedélye nélkül – szokásos, rendszeresen magánál 
tartott személyes használati tárgyain kívül kizárólag a temetési hely, illetve sírjel díszítésére, gondozására 
szolgáló tárgyakat és a kegyeleti joggyakorlás kellékeit viheti be. 

(2) A köztemetőben keletkezett hulladék elhelyezésére az Üzemeltető által e célra kijelölt hely szolgál. 

11. § 

(1) Amennyiben a temetési hely felett rendelkezni jogosulttal kötött szerződés eltérően nem rendelkezik, temetési 
hely kertészeti jellegű gondozására 
a) a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy, 
b) az elhunyt személy hozzátartozója vagy örököse a rendelkezési jog jogosultjának meghatalmazása mellett, 
c) a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy által meghatalmazott vagy megbízott személy jogosult.  
A temetési helyen csak az Üzemeltető írásbeli engedélyével ültethető 1 méternél magasabbra és 60 centiméternél 
szélesebbre növő növényzet - kivéve az egynyári növényeket -, az engedély nélkül ültetett 1 méternél magasabb 
növényzetet az Üzemeltető a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy költségére eltávolíttatja. 

(2) Amennyiben a temetési hely felett rendelkezni jogosulttal kötött szerződés eltérően nem rendelkezik, a 
temetési helyen elhelyezett síremlék, sírjel, egyéb díszítés felújítására, restaurálására, elmozdítására, 
eltávolítására, a köztemető területéről történő elvitelére és a köztemető területére történő bevitelére 
a) a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy, 
b) az elhunyt személy hozzátartozója vagy örököse a rendelkezési jog jogosultjának meghatalmazása mellett, 
c) a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy által meghatalmazott vagy megbízott személy jogosult. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt jogosultságot – az Üzemeltető felhívása alapján – megfelelő okirattal igazolni 
kell. A (2) bekezdés szerinti tevékenység megkezdése előtt a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy az 
Üzemeltetőt tájékoztatni köteles. 

12. § 

(1) Sír áthelyezése, új síremlék állítása során vagy más módon feleslegessé vált sírjelek, sírkőmaradványok, 
keletkezett törmelékek elszállításáról a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy egy hónapon belül köteles 
intézkedni. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő, illetve a külön jogszabályban meghatározott felhívás 
eredménytelen elteltét követően a rendelkezési jog jogosultjának egyidejű tájékoztatása mellett az Üzemeltető 
jogosult a feleslegessé vált sírjelek, sírkőmaradványok, illetve keletkezett törmelék elszállításáról a rendelkezési 
jog jogosultjának költségére és kárveszélyére gondoskodni. Az Üzemeltető a feleslegessé vált sírjelek, 
sírkőmaradványok, illetve keletkezett törmelék elszállításával kapcsolatos költségként a 2. melléklet szerinti 
kommunális díjat jogosult érvényesíteni. 

(3) A gondozatlan, elhanyagolt, elgyomosodott és ezáltal a környezetet is veszélyeztető temetési helyek 
vonatkozásában a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy az Üzemeltető erre vonatkozó felszólításának 
kézhezvételét követő egy hónapon belül köteles intézkedni. 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott határidő eredménytelen elteltét követően a rendelkezési jog jogosultjának 
egyidejű tájékoztatása mellett az Üzemeltető jogosult a gondozatlan, elhanyagolt, elgyomosodott és ezáltal a 
környezetet is veszélyeztető temetési helyek vonatkozásában a szükséges munkálatokat a rendelkezési jog 



jogosultjának költségére elvégez(tet)ni. Az Üzemeltető a szükséges munkálatok elvégzésével kapcsolatos 
költségként a 2. melléklet szerinti sírhely takarítási díjat jogosult érvényesíteni. 

13. § 

(1) A lejárt és újra nem váltott, vagy újra nem váltható temetési helyen lévő síremlék bontási és elszállítási 
kötelezettségéről az Üzemeltető köteles a rendelkezési jog lejártát követő 30 napon belül a temetési hely felett 
korábban rendelkezni jogosultat írásban figyelmeztetni. 

(2) Amennyiben a temetési hely felett korábban rendelkezni jogosult rendelkezési jogának lejártát követő 6 
hónapon belül az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, az Üzemeltető jogosult a síremléket 
lebontatni és elszállíttatni, illetve értékesíteni. Az Üzemeltető a lebontott síremlék elszállíttatásával kapcsolatos 
költségként a 2. melléklet szerinti kommunális díjat jogosult érvényesíteni. 

(3) A síremlék bontásáról, tárolásáról, elszállításáról, értékesítéséről, megsemmisítéséről az Üzemeltető köteles 
nyilvántartást vezetni, és azt 5 évig megőrizni. 

(4) A síremlék (2) bekezdés szerinti értékesítéséből származó bevétel bontási, tárolási és egyéb felmerült, indokolt 
költségeken felüli részét a kötelezett részére – annak igénybejelentése alapján – vissza kell fizetni. A kötelezett 
igénybejelentéssel a (3) bekezdés szerinti nyilvántartás megőrzésének időtartamán belül élhet. 

14. § 

(1) A meglévő, síremlékkel, sírjellel rendelkező temetési helyre történő temetés esetén az eltemettető köteles: 
a) a temetéssel kapcsolatos ügyintézés során az Üzemeltető részére az általa e célra rendszeresített 

nyomtatványon bejelenteni, hogy a temetési helyen síremlék, sírjel bontására kerül sor, és hogy növényzet, 
valamint egyéb, temetést akadályozó tárgy eltávolítása szükséges-e; 

b) a síremlék, sírjel, növényzet, egyéb, temetést akadályozó tárgy elbontásáról, eltávolításáról saját költségén 
és felelősségére gondoskodni; valamint 

c) a temetést követő 90 napon belül a síremlék, sírjel, növényzet, egyéb, temetést akadályozó tárgy 
helyreállításáról, a temetési hely tiszta, rendezett állapotának visszaállításáról saját költségén és 
felelősségére gondoskodni vagy jelen rendelet 12. §-ában foglaltak szerint eljárni. 

(2) Amennyiben az eltemettető az (1) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott kötelezettségét nem teljesíti, 
úgy az Üzemeltető jogosult az előírt munkálatokat az eltemettető költségére és felelősségére elvégez(tet)ni, vagy 
jelen rendelet 12. §-a szerint eljárni. 

5. Díszsírhely 

15. § 

(1) Az önkormányzat az általa fenntartott Hatvan városi köztemető XIV. parcellájában díszsírhelyet biztosít, 
melynek odaítéléséről a polgármester egyedi elbírálás alapján dönt. 

(2) Díszsírhelyet adományozhat a polgármester azon személynek, aki tevékenységével a város anyagi, szellemi, 
erkölcsi értékeit jelentősen gazdagította. 

(3) A díszsírhely egyes sírhely, melynek használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan. 

(4) A díszsírhelybe – a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartásával, költségeinek viselése mellett – az 
elhunyt özvegye és gyermeke is eltemethető. 

(5) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ennek hiányában az Üzemeltető köteles 
gondoskodni. 

(6) A díszsírhelyen felállított síremlék költsége a hozzátartozót, vagy az eltemettetőt terheli. 

6. Védett temetési helyek 

16. § 

(1) A Képviselő-testület a köztemetőben az elhunyt személy iránti tisztelet kifejezéseként temetési helyet védetté 
nyilváníthat vagy a védettséget megszüntetheti. 



(2) Az (1) bekezdésben meghatározott temetési hely védetté nyilvánítására, a védettség megszüntetésére bárki 
javaslatot tehet. A javaslatnak tartalmaznia kell: 
a) a védendő temetési hely megnevezését, helyének pontos meghatározását (temető, parcella, sor, 

sírhelyszám), az elhunyt nevét; 
b) a védetté nyilvánítás indokoltságát, 
c) védetté nyilvánítás megszüntetésének indokoltságát. 

(3) Védetté nyilvánítható az a temetési hely, amelyben olyan – legalább 30 éve elhunyt - személy nyugszik, aki 
a) Hatvan város életében kiemelkedő szerepet töltött be, 
b) nehéz történelmi helyzetben példamutató helytállást tanúsított, 
c) jelentős hatvani közintézmény megalapítója, hírnevének megalapozója volt, 
d) kiemelkedő tudományos-, művészeti-, vallási- vagy sport teljesítményével hozzájárult Hatvan város 

hírnevének öregbítéséhez, 
e) példamutató munkájával Hatvan jelentős várostörténeti, közéleti személyisége volt, vagy 
f) kiemelkedő életműve alapján erre méltó. 

(4) A temetési hely védettsége megszüntethető, amennyiben bizonyítást nyer, hogy a védetté nyilvánítás feltételei 
nem állnak fenn. 

(5) Védett temetési hely nem szüntethető meg. 

(6) A védett temetési hely feletti rendelkezési jogot arra jogosult hiányában a képviselő-testület gyakorolja. 

(7) A temetési hely védetté nyilvánításával a temetési hellyel rendelkező személy - a védetté nyilvánítás napjától - 
mentesül a 3. mellékletben meghatározott megváltási (újraváltási) díj megfizetése alól, a korábban megfizetett díj 
azonban nem követelhető vissza. 

(8) A védett temetési helyek esetében is a temetési hely felett rendelkezni jogosult határozza meg a temetési 
helyre helyezhető személyek körét, illetve jogosult a védett temetési hely gondozására. 

17. § 

(1) A 16. § (2) bekezdésében meghatározott javaslatot a Hatvani Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájánál (a 
továbbiakban: hivatal) kell benyújtani. 

(2) A védettség alá helyezésről, a védettség megszüntetéséről a hivatal értesíti a temetési hely felett rendelkezni 
jogosult személyt és az Üzemeltetőt. 

(3) A hivatal nyilvántartást vezet a temetési helyek védetté nyilvánításáról, mely tartalmazza az eltemetett személy 
ismert személyes adatait, foglalkozását, ismert életútját, a védetté nyilvánítás időpontját, a védetté nyilvánítást 
elrendelő képviselő-testületi határozat számát, a védettség megszűnésének időpontját, a védettség 
megszüntetését elrendelő képviselő-testületi határozat számát, a temetési hely felett rendelkezni jogosult nevét, 
lakcímét. 

III. Fejezet 
A köztemető üzemeltetésére vonatkozó szabályok  

7. Az Üzemeltet ő feladatai 

18. § 

(1) Az Önkormányzat a köztemető és létesítményei fenntartásáról, üzemeltetéséről közszolgáltatási szerződés 
alapján és keretein belül gondoskodik. 

(2) Az Üzemeltető köteles gondoskodni a temetési helyekről vezetett nyilvántartásba bejegyzett (tárolt) személyes 
adatok biztonságáról. 

(3) Az Üzemeltető köteles a közszolgáltatással összefüggő bevételeiről és kiadásairól az önkormányzat képviselő-
testületének beszámolni a tárgyévet követő év februári ülésén. 

19. § 

(1) Temetési hely védetté nyilvánítása esetén az önkormányzat az Üzemeltető útján biztosítja 
a) a védett temetési hely gondozását, amennyiben van a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy, de 

a temetési helyet nem gondozza; 



b) a temetési hely fenntartását, gondozását, sírjel állítását vagy a meglévő sírjel szükség szerinti felújítását a 
temetési hely felett rendelkezni jogosult személy hiányában, 

c) a védett temetési hely táblával, nemzeti színű szalaggal történő jelölését, jelezve ezzel a védetté 
nyilvánítás tényét. 

(2) Az Üzemeltető a védelem alá helyezés, illetve a megszüntetés tényét a nyilvántartásba köteles bejegyezni. 

8. Sírhelygazdálkodás 

20. § 

(1) Az Üzemeltető minden évben sírhelygazdálkodási tervet köteles készíteni, melyet – jóváhagyás céljából – 
legkésőbb a tárgyév január hónapjában be kell terjesztenie az önkormányzat képviselő-testülete elé. 

(2) A sírhelygazdálkodási tervnek tartalmaznia kell 
a) a temetési hely szükségletet, 
b) a temetőbővítés lehetséges irányait, 
c) a temetőbővítés megvalósításának költségeit, ütemezését és tervezett finanszírozását, 
d) a lezárt (lezárandó) temető (temetőrész) kiürítésére vonatkozó terveket. 

(3) Az Üzemeltető a sírhelygazdálkodás körében naprakész nyilvántartást köteles vezetni a szabad temetési 
helyekről. 

9. A temetési hely feletti rendelkezési jog gyakorl ásának szabályai 

21. § 

Az Üzemeltető a megváltott, de még igénybe nem vett vagy lejárat előtt kiürített és értékesíthető temetési helyet 
felajánlás esetén köteles visszaváltani azzal, hogy a megváltás időpontjában érvényes díjat az újraértékesítést 
követő 30 napon belül – 10% kezelési költség és a ténylegesen igénybe vett időre eső díj levonása után – köteles 
visszatéríteni. 

22. § 

(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama 
a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év, 
b) sírbolt esetén 60 év, 
c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 vagy 25 év, 
d) urnasírbolt esetén 20 év. 

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható (újraváltható), kivéve akkor, ha a temető 
tulajdonosa bizonyítja, hogy a területet átalakítja, vagy más célra kívánja felhasználni. A rendelkezési jog 
meghosszabbítása a rendelkezési jog időtartama legalább egyötöd részének elteltét követően vagy rátemetéskor 
kezdeményezhető, az újraváltás időtartama az eredetileg megváltott rendelkezési jog időtartamának lejártát 
követő időponttól kezdődik. 

(3) A temetési helyek díjait a 3. melléklet tartalmazza. 

23. § 

(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog lejártát megelőző évben az Üzemeltető a temetési helyet 
adategyeztetési címkével látja el. Az Üzemeltető az adategyeztetés során köteles tájékoztatni a rendelkezési jog 
jogosultját a lejárat időpontjáról, a meghosszabbítás lehetőségéről, illetve annak díjáról. 

(2) Amennyiben a rendelkezési jog jogosultja nem ismert, vagy a nyilvántartás szerinti címen nem található, a 
temetési hely lejáratának tényét a meghosszabbításra rendelkezésre álló határidő egyidejű megjelölésével kell 
meghirdetni. 

(3) A rendelkezési jog megszűnik, ha a rendelkezési jog időtartama meghosszabbítás hiányában lejár, a temetési 
hely újra nem váltható, illetve az Üzemeltető és a rendelkezési jog jogosultja közötti megállapodás alapján. 

(4) A lejárt és meg nem hosszabbított, értékesíthető temetési helyeket az Üzemeltető köteles nyilvántartásba 
venni, melyet köteles legalább 10 évig megőrizni. 



10. A temetkezési szolgáltatás, illetve a köztemet őben végzett egyéb vállalkozási tevékenység ellátásá nak 
rendje 

24. § 

(1) A köztemetőben temetkezési szolgáltatás rendszeres végzése az Üzemeltetővel kötött szerződés alapján 
végezhető. Egyéb esetben a temetkezési szolgáltatót és egyéb vállalkozót előzetes bejelentés kötelezettsége 
terheli az Üzemeltető felé. A temetkezési szolgáltatás és egyéb vállalkozási tevékenység megkezdése előtt 
legalább egy munkanappal a szolgáltató, illetve a vállalkozó köteles bejelentést tenni az Üzemeltető felé a 
tevékenység helye, pontos ideje, munkavégzés jellege és megrendelő személye tekintetében. 

(2) Az Üzemeltető az (1) bekezdés szerinti szerződés megkötése, illetve a tevékenység megkezdése előtt köteles 
meggyőződni arról, hogy a temetkezési szolgáltató jogosult a temetkezési szolgáltatás nyújtására. A temetkezési 
szolgáltató köteles erre vonatkozó dokumentumait az Üzemeltetőnek bemutatni. Amennyiben a temetkezési 
szolgáltató nem jogosult a tevékenységet végezni vagy a vonatkozó dokumentumokat nem mutatja be az 
Üzemeltetőnek, az Üzemeltető köteles megtagadni a szerződés megkötését, illetve a tevékenység 
megkezdésének engedélyezését, és az illetékes hatóság felé bejelentést tenni. 

(3) A temetkezési szolgáltatónak megfelelő módon igazolnia kell az Üzemeltető részére az elhunyt személy 
azonosítását, továbbá a megrendelő (eltemettető), illetve a rendelkezési jog jogosultjának kilétét. 

(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak az Üzemeltető által végzett temetkezési szolgáltatásra. 

25. § 

(1) Az Üzemeltető a temetkezési szolgáltatás, illetve a köztemetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenység 
ellátásának rendje, összhangja érdekében köteles 
a) biztosítani, hogy a temetkezési szolgáltatók azonos feltételekkel, lehetőség szerint az erre irányuló 

igénybejelentés sorrendjének megfelelően vehessék igénybe a temetői létesítményeket, illetve a köztemető 
infrastruktúráját; 

b) olyan nyilvántartást vezetni, melyből az a) pont szerinti szolgáltatói igények nyomon követhetőek; 
c) munkavégzését úgy megszervezni, hogy biztosítsa és segítse a temetkezési szolgáltatók tevékenységének 

végzését; 
d) szakszemélyzetének és technikai berendezéseinek temetkezési szolgáltató általi kötelező igénybevételét 

lehetővé tenni a ravatalozással, a hamvak szétszórásával, bemosásával, a sírnyitással, a temetési helyek 
ki- és visszahantolásával, valamint az urnafülke zárólapjának eltávolításával, visszahelyezésével és 
zárásával kapcsolatban. 

(2) Temetési hely megváltásakor és újraváltásakor a 2. melléklet szerinti hulladékszállítási díjat kell fizetni temetési 
helyenként. 

(3) A köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulási díj, valamint 
a temetői létesítmények igénybevételéért fizetendő díj mértékét a 2. melléklet tartalmazza. Az Üzemeltető minden 
év november 15-ig javaslatot tesz a 2. és 3. melléklet szerinti díjak változtatására. 

IV. Fejezet 
Záró rendelkezések 

26. § 

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

27. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba. 
 
Hatvan, 2022. december 15. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 
 
 



 
 
 

1. melléklet a 35/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez 

A köztemet ők nyitvatartási ideje, valamint az Üzemeltet ő ügyfélfogadási rendje 

1. Nyitvatartási idő: 

1.1. Tavaszi nyitvatartás (március 1. – április 30.): 7.00-18.00 óráig 

1.2. Nyári nyitvatartás (május 1. – augusztus 31.): 6.00-20.00 óráig 

1.3. Őszi nyitvatartás (szeptember 1. – október 30.): 7.00-18.00 óráig 

1.4. Mindenszentek körüli időszak nyitvatartása (október 31. – november 2.): 7.00-20.00 óráig 

1.5. Téli nyitvatartás (november 3. – február 28., szökőév esetén február 29.): 7.00-17.00 óráig 

2. Ügyfélfogadási rend: 

2.1. Hétfő: 8.00-17.00 óráig 

2.2. Kedd, szerda, csütörtök: 8.00-16.00 óráig 

2.3. Péntek: 8.00-14.00 óráig 

 
2. melléklet a 35/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez 

A köztemet őben vállalkozásszer űen munkát végz ők által fizetend ő temetőfenntartási hozzájárulási díj, 
illetve az Üzemeltet ő által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetend ő díj 

1. Temetőfenntartási hozzájárulási díj: egyszemélyes-, kétszemélyes- vagy háromszemélyes síremlék építése, 
sírbolt építése, valamint egyéb tevékenységek végzése esetén: bruttó 3.800,- Ft 

2. Ravatalozó használati díja: bruttó 11.100,- Ft/alkalom 

3. Tárolási, hűtési díj: bruttó 2.750,- Ft/elhalt/nap 

4. Hulladékszállítási díj: bruttó 8.600,- Ft/temetési hely/alkalom/ temetési hely újraváltása 

5. Kommunális díj: bruttó 17.000,- Ft/m³ 

6. Sírhely takarítási díj: bruttó 8.000,- Ft/alkalom 

7. Első temetést megelőző sírhely kiásási díja: 

7.1. felnőtt elhalt esetén: bruttó 39.700,- Ft 

7.2. gyermek elhalt esetén: bruttó 19.400,- Ft 

7.3. urna esetén: bruttó 9.800,- Ft 

8. Szóróparcella használatának díja: bruttó 21.200,- Ft 

3. melléklet a 35/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez 

A temetési helyek díjai 

1. Sírhely (25 évre): 



1.1. egyszemélyes: bruttó 29.500,- Ft 

1.2. kétszemélyes: bruttó 55.500,- Ft 

1.3. gyermeksír: bruttó 18.500,- Ft 

2. Sírbolt (60 évre): 

2.1. egyszemélyes: bruttó 88.100,- Ft 

2.2. kétszemélyes: bruttó 146.600,- Ft 

2.3. háromszemélyes: bruttó 218.000,- Ft 

3. Urnafülke: 

3.1. 10 évre bruttó 16.600,- Ft 

3.2. 25 évre bruttó 34.700,- Ft 

4. Urnasírhely: 

4.1. 10 évre bruttó 30.800,- Ft 

4.2. 25 évre bruttó 69.900,- Ft 

5. Urnasírbolt (20 évre): bruttó 131.600,- Ft 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
36/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012 . (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) 
pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 
1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A R. 1/A. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A R. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba. 
 
Hatvan, 2022. december 15. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 

(A 36/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 
 
 
 
 
 
 
 



Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
37/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 

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

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontja 
szerinti feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba. 
 
Hatvan, 2022. december 15. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
1. melléklet a 37/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez 

2. melléklet a 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez 

Lakások bérleti díja 

1. 2023. június 1-től az 1 m2-re eső 1405 Ft/m2 költségelvű lakbéralap valamennyi lakbér számítás alapja, ez 
határozza meg a bérlők által fizetendő bérleti díjakat, illetve a lakbérhez igényelhető támogatásokat. 

2. 2023. június 1-től valamennyi új bérleti jogviszony és a piaci alapon történő bérbeadás esetén az új 
lakbérrendszer bevezetésre kerül. Bérleti szerződés hosszabbítása már minden esetben új bérleti szerződésnek 
minősül, tehát hosszabbítás esetén már minden esetben az emelt bérleti díjat köteles minden bérlő megfizetni. 

2.1. Szociális alapon megállapított bérleti díjak: 

2.1.1. Félkomfortos 480.- Ft/m2/hó 

2.1.2. Komfort nélküli 255.- Ft/m2/hó 

2.1.3. Komfortos 840.- Ft/m2/hó 

2.1.4. Komfortos egyéb 605.- Ft/m2/hó 

2.1.5. Összkomfortos 965.- Ft/m2/hó 

2.2. Költségelven megállapított bérleti díjak: 

2.2.1. Félkomfortos 800.-Ft/m2/hó 

2.2.2. Komfort nélküli 420.-Ft/m2/hó 

2.2.3. Komfortos 1405.-Ft/m2/hó 

2.2.4. Komfortos egyéb 1010.-Ft/m2/hó 

2.2.5. Összkomfortos 1615.-Ft/m2/hó 

2.3. Piaci alapon megállapított díj: komfortfokozat nélkül, egységesen 1935.- Ft/m2/hó 



3. A 2022-ben szerződéssel rendelkező, szociális, költségelvű és közérdekű alapon lakók esetében 2025-ig kell 
elérnie az emelt költségelvű lakbérek mértékét, ezért részükre a lakbéremelés évente, sávosan kerül 
meghatározásra. Ennek megfelelően a 2023. június 1. és 2023. december 31. napja között a jelenleg 
szerződéssel rendelkező bérlőknél az alábbi bérleti díjakat kell alkalmazni: 

3.1. Szociális alapon megállapított bérleti díjak: 

3.1.1. Félkomfortos 255.- Ft/m2/hó 

3.1.2. Komfort nélküli 135.- Ft/m2/hó 

3.1.3. Komfortos 450.- Ft/m2/hó 

3.1.4. Komfortos egyéb 320.- Ft/m2/hó 

3.1.5. Összkomfortos 515.- Ft/m2/hó 

3.2. Költségelven megállapított bérleti díjak: 

3.2.1. Félkomfortos 430.- Ft/m2/hó 

3.2.2. Komfort nélküli 225.- Ft/m2/hó 

3.2.3. Komfortos 750.- Ft/m2/hó 

3.2.4. Komfortos egyéb 540.- Ft/m2/hó 

3.2.5. Összkomfortos 865.- Ft/m2/hó 

3.3. Piaci alapon megállapított bérleti díj: komfortfokozat nélkül, egységesen 1935.- Ft/m2/hó” 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 

38/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 
az intézményi élelmezési nyersanyagköltségr ől és azok térítési díjairól szóló 68/2013. (XII. 13 .) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott 
feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

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

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2023. február 1-jén lép hatályba. 
 
Hatvan, 2022. december 15. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 

 
 
 
 
 
 



1. melléklet a 38/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez 
„1. melléklet a 68/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez 

A bölcs ődei étkezés intézményi térítési díjai 

 A B C 

1 Megnevezés Nyersanyagköltség  (Ft/nap/fő) Térítési díj  
(Nettó+Áfa/Ft/nap/fő/) 

2 Reggeli: 138 175 

3 Tízórai: 36 45 

4 Ebéd: 413 525 

5 Uzsonna: 102 130 

6 Összesen: 689 875 

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

2. melléklet a 38/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez 
„2. melléklet a 68/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez 

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

 A B C 

1 Megnevezés Nettó nyersanyagköltség   
Ft/nap/f ő  

Intézményi térítési díj   
Nettó nyersanyag + ÁFA (Ft)  

2 Óvodák   

3 tízórai 122 155 

4 ebéd 406 515 

5 uzsonna 114 145 

6 Óvodák összesen 642 815 

7 Általános Iskolák   

8 tízórai 150 190 

9 ebéd 492 625 

10 uzsonna 122 155 

11 Általános Iskolák összesen 764 970 

12 Középiskolák   

13 reggeli 268 340 

14 ebéd 543 690 

15 vacsora 358 455 

16 Középiskolák összesen 1169 1485 
” 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 

39/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 
a Hatvani Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott kö ztisztvisel ők illetményalapjáról, 

illetménykiegészítésér ől és a vezet ői pótlékról 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
234. § (3) és (4) bekezdésében, 236. § (4) bekezdésében, valamint a Magyarország 2023. évi központi 
költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 

1. § 

A rendelet hatálya a Hatvani Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre 
terjed ki. 



2. § 

A hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők esetében a köztisztviselői illetményalap a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően 56.850,- forint. 

3. § 

A hivatal köztisztviselője felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 30%-ának, érettségi végzettség 
esetén alapilletménye 15 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult. 

4. § 

A hivatal vezetői megbízással rendelkező köztisztviselője főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezetői 
megbízás esetén alapilletménye 15 %-ának, osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői megbízás esetén 
alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosult. 

5. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti. 
 
Hatvan, 2022. december 15. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2022. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

 
Határozat száma:  687/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. december 15-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 képviselő-testület 2023. évi munkatervéről 
2. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról 
3. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról 
4. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 

15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelt módosításáról 
5. Előterjesztés a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 
6. Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
7. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Lakáskoncepciójával kapcsolatos döntésekről 
8. Előterjesztés az intézményi élelmezési nyersanyagköltségről és azok térítési díjairól szóló 68/2013. (XII. 

20.) önkormányzati rendelet módostásáról 
9. Előterjesztés a Hatvani Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról, 

illetménykiegészítéséről és a vezetői pótlékokról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 
10. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásnál a 

Magyar Államkincstár által végzett ellenőrzés ellenőrzési jelentése alapján készült intézkedési terv 
végrehajtásáról 

11. Előterjesztés a Magyar Államkincstár által végzett ellenőrzések ellenőrzési jelentése alapján készült 
intézkedési tervek végrehajtásáról 

12. Előterjesztés a 3. számú házi gyermekorvosi körzet tartós helyettesítés útján történő egészségügyi 
feladat ellátásának megszervezéséről 

13. Előterjesztés a gyermekek átmeneti gondozásáról szóló ellátási szerződés módosításáról 
14. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
15. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel létrejött együttműködési megállapodás alapján 

nyújtandó támogatásról 
16. Előterjesztés jutalmak megállapításáról 
17. Előterjesztés a Hatvani Rendőrkapitányság munkatársainak jutalmazásáról 
18. Előterjesztés a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak nyújtandó támogatásról 
19. Előterjesztés a Hatvan és Vidéke Mentőalapítvány részére nyújtandó támogatásról 
20. Előterjesztés közművelődési intézmények karácsonyi nyitva tartásáról 
21. Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal kötendő közművelődési megállapodásról 
22. Előterjesztés „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei című országos 

kertművelő programra vonatkozó együttműködési megállapodás módosításáról 
23. Előterjesztés a „Legjobb Női Munkahely 2021 díj” tárgyú pályázathoz kapcsolódó együttműködési 

megállapodás megkötésének utólagos jóváhagyásáról 
24. Előterjesztés a 3000 Hatvan, Rákóczi út 29. szám alatti postai szolgáltatóhely újranyitásáról 
25. Előterjesztés Hatvan város több részterületére vonatkozó településrendezési eszközök módosításával 

kapcsolatos döntésekről 
26. Előterjesztés településrendezési eszközök módosításának keretében környezeti vizsgálattal kapcsolatos 

döntésről 
27. Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés menetrendi módosításával kapcsolatos döntésről 
28. Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedéshez kapcsolódó támogatásról 
29. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Beszerzési szabályzatának módosításáról 
30. Előterjesztés a www.hatvan.hu önkormányzati internetes oldal rendszerfenntartási és karbantartási 

feladatainak ellátásáról 
31. Előterjesztés a Hatvan applikáció elkészítéséről 
32. Előterjesztés az EU-Synchronic Kft.-vel megkötött megbízási szerződés módosításáról 
33. Előterjesztés a víziközmű 2022-2036. évi gördülő fejlesztési terv módosításának utólagos jóváhagyásáról 
34. Előterjesztés forgalomcsillapító párnák beszerzési és telepítési munkáiról 
35. Előterjesztés közúti, gyalog- és kerékpárhíd vizsgálatairól 
36. Előterjesztés földút javítási munkáiról 
37. Előterjesztés közterület térkőburkolási munkáiról 
38. Előterjesztés térkőburkolatok javítási munkáiról 
39. Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer bővítésével kapcsolatos döntésről 



40. Előterjesztés a Sóderos útra telepített napelemes kamera üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos 
döntésről 

41. Előterjesztés az állati melléktermékek elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos feladat ellátásáról 
Előterjeszt ő, előadó az 1-41. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 

42. Egyebek 
ZÁRT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés „Az év vállalkozása” díj, a „Hatvan Város Együttműködő Partnere” díj és a „Hatvan Város 
Együttműködő Partnere” különdíj adományozásáról 

2. Előterjesztés a „Pro Cultura kitüntető emlékérem Hatvan Város Kultúrájáért” díj adományozásáról 
3. Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár intézményvezetői munkakörére vonatkozó pályázat kiírásáról 

Előterjeszt ő, előadó az 1-3. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester” 
 

Határozat száma:  688/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 454., 455., 458., 459., 460. (VII.27.), 476., 477., 478., 479., 
480., 481., 482., 483., 494., 495., 496., 497., 498., 499., 500., 501., 502., 503., 504., 505., 510., 511., 512., 513., 
514. 516., 519., 527., 529., 533., 534., 535., 536., 537., 538., 539., 540., (IX.1.), 542. (IX.21.), 545., 546., 547., 
548., 549., 550., 551., 552., 553., 554., 555., 556., 557., 558., 574., 576. , 577., 581. (IX.29.) számú 2022. évi, 
valamint a 913. (XII. 29.) számú 2015. évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott 
polgármesteri beszámolót elfogadja.” 
 

Határozat száma:  689/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a 2023. évi munkatervét 
a határozat melléklete szerint elfogadja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a képviselő-testületi ülések előkészítését a 
munkaterv szerint szervezzék meg. A képviselő-testület továbbá felhívja bizottságait, hogy a 2023. évi 
munkaterveiket a képviselő-testületi ülések napirendjeinek figyelembevételével fogadják el.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. december 21. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

(A 689/2022. (XII. 15.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 

Határozat száma:  690/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társasággal (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) 2021. május 27. napján – az önkormányzati tulajdonban 
álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetése tárgyában – megkötött közszolgáltatási 
szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja és egységes szerkezetbe foglalja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
közszolgáltatási szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. december 20. (szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

(A 690/2022. (XII. 15.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 

Határozat száma:  691/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társasággal 
(székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 2020. július 23. napján – a közétkeztetés biztosításával 
kapcsolatos feladatok ellátása tárgyában – megkötött közszolgáltatási szerződést a határozat melléklete szerinti 
tartalommal módosítja és egységes szerkezetbe foglalja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
közszolgáltatási szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. december 20. (szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

(A 691/2022. (XII. 15.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 

Határozat száma:  692/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló, földrészletek telekcsoport 



újraosztása következtében kialakult hatvani 2650/1 hrsz.-ú ingatlant közterületté minősíti, annak térmértékét 1037 m2-
ben határozza meg. Ezt az ingatlant az önkormányzat közterület művelési ággal a forgalomképtelen vagyoni elemei 
közé sorolja és tartja nyilván.” 
 
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:  693/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan Város Önkormányzatának 2020. évi 
Lakáskoncepciójának V.2. és V.3. pontját a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 

Határozat melléklete 
 

V.2. Bérleti díjak rendszere 
 
V.2.1. Lakbérszámítás, a lakásbérleti díj elemei  
 

1. Lakásüzemeltetési költség minden olyan ráfordítás mely a bérlakás rendeltetésszerű használhatóságát 
biztosítja. Így különösen a központi berendezések üzemeltetésével, közös használatú területek tisztán-
tartásával, megvilágításával, háztartási szemét elszállításával, víz és csatorna használatával, a 
házgondnokolással kapcsolatos költségek, valamint a Társasházi közgyűlés által meghatározott, célbefizetések 
nélküli közös költségek.  
Az alaplakbér számításakor a lakásüzemeltetési költségekkel nem számolunk.                                A 
lakásüzemeltetési költségek bérlőnként egyedileg kerülnek a lakbérek mellett meghatározásra és előírásra a 
bérlők felé, a felmerült költségek és a Társasházak által előírt lakókra vetített közös költségek szerint.  
 

2. A költségelvű lakbér 
 

• Karbantartási költségek 
◦  Központi berendezések karbantartása 
◦  Hibaelhárítások 
◦  Tervezett, megelőző karbantartások 

• Felújítási költségek 
◦  Az önkormányzati tulajdonú lakások időszerű felújítása 
◦  Bérlakások után, közgyűlési határozat alapján teljesített célbefizetések 

• Újrahasznosítás költségei 
◦  azaz az üres lakások szükség szerinti helyreállításával kapcsolatos ráfordítások 

• Kapcsolódó egyéb költségek: Itt kell számba venni mindazokat a ráfordításokat, melyek nem 
sorolhatók ugyan a fenntartási költségek közé, de olyan tevékenységek kapcsán merülnek fel, 
melyek elengedhetetlenek a bérlakás-állomány zökkenőmentes működtetéséhez. Ezek többnyire 
ügyviteli, bonyolítói tevékenységek, melyek a tulajdonos önkormányzat külön megbízásából, 
leginkább a bérlakás állomány kezelésével is megbízott szervezet lát el a következők szerint 

• Bérleti díjak beszedése és behajtása 

• Egyes bérbeadói feladatok ellátása 

• Társasházi közös költségek ügyvitele 

• Műszaki tevékenység 

• Tulajdonosi képviselet ellátása 

• Lakáscserék lebonyolítása 
 

3. A költségelvű (alap) lakbér 
 

A költségelvű (alap) lakbér mértékét a felsorolt ráfordítások összegének és a vizsgált időszakban bérbe adott 
bérlemények m2-ben kifejezett állományának hányadosaként kell meghatározni oly módon, hogy a 
lakásüzemeltetési költségek a lakbér alapját nem képezik.  

  
 
 



Vizsgált időszaki lakásállomány (2022. október 31.) 
 

db m2 db m2

Félkomfortos 2           30         7           168       

Komfort nélküli 1           35         

Komfortos 15         617       105       5 007    

Komfortos egyéb 2           99         6           420       

Összkomfortos 3           130       36         1 794    

Összesen 22           876         155         7 424     

Bérbeadott lakásokÜres lakások
Megnevezés

 
 

A koncepció célja volt, hogy az Önkormányzati lakások bérleti díja a piaci bérleti díjak 70 % -a körül alakuljon.  
Hatvanban a lakások versenypiaci bérleti díja átlag 2000.- Ft/m2, amihez viszonyítva az Önkormányzati 
alaplakbér 1405.- Ft/m2-ben lett meghatározva. A 2020-as koncepcióban meghatározott 1160.- Ft/m2 
alaplakbérhez képest az emelés a 21 %-os inflációt tartalmazza, mely megegyezik a piaci ár változásával is.  

 
Alaplakbér  

 

Költségek jogcímenként Ft
 Át nem hárított közös költség 6 933 600
 Karbantartásra felmerült költség 7 056 000
 Hatósági költség 4 104 000
 Lakásüzemeltetéshez felmerült ügyviteli költség 13 586 400
 Személyi jellegű ráfordítások 32 371 200
 Lakásra felmerült üzemeltetési költségek összesen 64 051 200
 Felújítási költségek 53 500 000
 Egyéb ráfordítás 264 000
 Elszámolt értékvesztés 1 320 000
Összesen 119 135 200
Megtérülési fedezet 5 956 760
Mindösszesen 125 091 960
Lakott alapterület m2 (2022.10.31.)                7 424 
 1 m2-re eső éves költség 16850
 1 m2-re eső havi költség 1404
 1 m2-re eső havi költség (kerekítve) 1405 

 
Költségelvű lakások bérleti díjának számítási alapja az 1 m2-re eső havi összes költség, mely 1405.- Ft/m2. A 
komfortfokozat szerinti ár a költségelvű bérleti díj 1 m2-re eső m2 árból az alábbi szorzók alapján (kerekítést 
figyelembe véve) lett a kialakítva: 

 

Költségelv ű
Megosztási 
arányszám

Ft/m2
Ft/m2 

kerekített
Félkomfortos 57% 800,85 800
Komfort nélküli 30% 421,50 420
Kormfortos 100% 1405,00 1405
Komfortos egyéb 72% 1011,60 1010
Összkomfortos 115% 1615,75 1615  

 
A Lakástörvény 34. § (4) bekezdése alapján, a költségelvű lakbér alkalmazása során alapelv, hogy az ilyen 
módon bérbe adott lakások hasznosításából származó bevétel fedezze az üzemeltetésükkel, fenntartásukkal, 
felújításukkal kapcsolatos ráfordításokat. A költségelven megállapított lakbér-mérték az indokolt költségek 
fedezetét jelenti, és az alaplakbér mértéknek tekintendő. Ez azt jelenti, hogy ebből kiindulva kell meghatározni 
mind a szociális helyzet alapján, mind pedig a paci alapon bérbe adott lakások bérleti díjait. 



 
4. Piaci alapú lakbér 
 

Piaci alapon bérbe adott lakások bérleti díj mértékét a Lakástörvény 34. §-ba foglaltak figyelembevételével 
úgy kell megállapítani, hogy az ebből származó bevételek nyereséget is tartalmazzanak. Piaci alapon bérbe 
adott lakásnak nevezzük a céges, a munkahelyteremtő és a pályázat útján bérbe adott lakásokat. A Piaci alapú 
lakások bérleti díja komfortfokozat nélkül lett megállapítva, egységesen 1935.-Ft/m2-es áron, mely a 
költségelvű összkomfortos bérleti díj 120 %-a és ami a hatvani versenypiaci bérleti áraknak megfelelő.  
 

5. Szociális alapú lakbér 
 
Szociális alapon bérbe adott lakások bérleti díja csak az alaplakbér költségeit, és az egyes ráfordításokat 
tartalmazhatja. Számításaink alapján a szociális lakbér a költségelvű lakbér 60 %-a, melynek így az alaplakbér 
m2 ára 840 Ft/m2.   
 
A komfortfokozat szerinti ár az alábbi szorzók alapján (kerekítést figyelembe véve) lett a kialakítva: 

 

Szociális
Megosztási 
arányszám

Ft/m2
Ft/m2 

kerekített
Félkomfortos 57% 478,80 480
Komfort nélküli 30% 252,00 255
Kormfortos 100% 843,00 840
Komfortos egyéb 72% 604,80 605
Összkomfortos 115% 966,70 965  

 
A szociális alapon lakók után az Önkormányzat az Üzemeltetőnek díjtámogatást biztosít a szociális lakbér és 
az 1 m2-re eső költségelvű lakbér kompenzációjaként, a kieső bevétel megtérítése érdekében.  

 
V.2.2. Lakbérrendszer 
 

2023. június 1-től az 1 m2-re eső 1405 Ft/m2 költségelvű lakbéralap valamennyi lakbér számítás alapja, ez 
határozza meg a bérlők által fizetendő bérleti díjakat, illetve a lakbérhez igényelhető támogatásokat. 
 
2023. június 1-től valamennyi új bérleti jogviszony és a piaci alapon történő bérbeadás esetén az új 
lakbérrendszer bevezetésre kerül. Bérleti szerződés hosszabbítása már minden esetben új bérleti szerződésnek 
minősül, tehát hosszabbítás esetén már minden esetben az emelt bérleti díjat köteles minden bérlő megfizetni. 

 
V.2.2.1. Szociális alapú lakásbérlet típusok és megállapított díjak 
 

• Szociális bérlakások 
• Szükséglakások 
• Önkormányzati tulajdonosi érdek alapján bérbe adott lakások 
• Nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkezők érdekében történő bérbeadás 
• Politikailag üldözötteknek bérbeadott lakások 
 
 Bérleti díj 

Félkomfortos 480.- Ft/m2/hó 
Komfort nélküli 255.- Ft/m2/hó 
Komfortos 840.- Ft/m2/hó 
Komfortos egyéb 605.- Ft/m2/hó 
Összkomfortos 965.- Ft/m2/hó 

 
V.2.2.2. Költségelven megállapított lakásbérlet típusok és a megállapított bérleti díjak 
 

• Rendelet 15. § szerinti felülvizsgálat alapján bérbe adott lakások 
• Szükséglakások (ha nem tartozik a szociális alapba) 
• Önkormányzati tulajdonosi érdek alapján bérbe adott lakások (ha nem tartozik a szociális alapba) 
• Nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkezők érdekében történő bérbeadás (ha nem tartozik a szociális 

alapba) 
• Közérdekből bérbe adott lakások 
• Politikailag üldözötteknek bérbeadott lakások (ha nem tartozik a szociális alapba) 



Bérleti díj 
Félkomfortos 800.-Ft/m2/hó 
Komfort nélküli 420.-Ft/m2/hó 
Komfortos 1405.-Ft/m2/hó 
Komfortos egyéb 1010.-Ft/m2/hó 
Összkomfortos 1615.-Ft/m2/hó 

 
V.2.2.3. Piaci alapon megállapított lakásbérleti típusok és bérleti díjak 
 

• Munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés elősegítése érdekében bérbe adott lakások 
• Céges lakások 
• Pályázat útján bérbe adott lakások 

Bérleti díj 
Komfortfokozat nélkül, egységesen 1935.- Ft/m2/hó 

 
V.3. Lakbérrendszer bevezetése 

 
2023. június 01-től valamennyi új bérleti jogviszony és a piaci alapon történő bérbeadás esetén az új lakbérrendszer 
bevezetésre kerül. Bérleti szerződés hosszabbítása már minden esetben új bérleti szerződésnek minősül, tehát 
hosszabbítás esetén már minden esetben az emelt bérleti díjat köteles minden bérlő megfizetni. 
A 2022-ban szerződéssel rendelkező, szociális, költségelvű és közérdekű alapon lakók esetében 2025-ig kell elérnie az 
emelt költségelvű lakbérek mértékét, ezért részükre a lakbéremelés évente, sávosan kerül meghatározásra. 
 

Bérleti díjak sávos, évenkénti alakulása (Ft/m2) 
 

Félkomfortos 140 Ft/m2 255 Ft/m2 350 Ft/m2 480 Ft/m2

Komfort nélküli 75 Ft/m2 135 Ft/m2 190 Ft/m2 255 Ft/m2

Komfortos 255 Ft/m2 450 Ft/m2 615 Ft/m2 840 Ft/m2

Komfortos egyéb 205 Ft/m2 320 Ft/m2 440 Ft/m2 605 Ft/m2

Összkomfortos 305 Ft/m2 515 Ft/m2 710 Ft/m2 965 Ft/m2

Félkomfortos 230 Ft/m2 430 Ft/m2 585 Ft/m2 800 Ft/m2

Komfort nélküli 120 Ft/m2 225 Ft/m2 305 Ft/m2 420 Ft/m2

Komfortos (alaplakbér) 405 Ft/m2 750 Ft/m2 1030 Ft/m2 1405 Ft/m2

Komfortos egyéb 290 Ft/m2 540 Ft/m2 720 Ft/m2 1010 Ft/m2

Összkomfortos 465 Ft/m2 865 Ft/m2 1150 Ft/m2 1615 Ft/m2

komfortos, összkomfortos 1030 Ft/m2 1935 Ft/m2 1935 Ft/m2 1935 Ft/m2

2023 2024 2025

2023 2024 2025

Piaci (céges és pályazatos) 2022

Szociális 2022

Költségelvű 2022

2023 2024 2025

 
 

Határozat száma:  694/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Hatvani Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási 
Irodáját, hogy a 2023. évtől az önkormányzat mindenkori költségvetésébe kerüljön betervezésre – a Hatvani 
Gazdasági Szolgáltató Kft., mint üzemeltető kimutatása alapján – a lakbértámogatás forrása.” 
 
H a t á r i d ő  : értelem szerint 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 

Határozat száma:  695/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét, 
hogy gondoskodjon a 2023. június 1-től érvényes lakbérváltozások bevezetésének előkészítéséről. 



Mindazon bérlők, akik jövedelmük alapján nem felelnek meg a szociális bérlakásra vonatkozó jogosultsági 
feltételeknek, továbbra is a költségelvű bérlakásokra vonatkozó bérleti díjat kötelesek fizetni. A meglévő bérlők 
esetében a bérleti díjak 2023. június 1-jétől történő emelését fokozatosan, évente sávosan, 2025. évig kell 
megvalósítani a Lakáskoncepcióban meghatározott mértékben. Új lakásbérleti szerződések esetén a 2023. június 
1-jétől hatályos lakbér mértékét kell alkalmazni.” 
 
H a t á r i d ő  : 2023. június 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft útján 
 

Határozat száma:  696/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás (továbbiakban: Társulás) tagja a soron következő társulási tanácsülésen a 
Magyar Államkincstár által a „Helyi önkormányzatok és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi kincstári 
ellenőrzéséről” szóló ellenőrzési jelentés alapján készített intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámolónak 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. december 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 

Határozat száma:  697/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár által a „Helyi önkormányzat és az 
általa irányított költségvetési szervek” ellenőrzése keretében megküldött ellenőrzési jelentés alapján Hatvan Város 
Önkormányzata, valamint az önkormányzat által irányított alábbi költségvetési szervek  

- Hatvani Polgármesteri Hivatal 
- 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 
- Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény, valamint  
- Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 

vezetője által elkészített beszámolókat az intézkedési terv végrehajtásáról 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:  698/2022. (XII. 15.) 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 kiírt nyilvános pályázati felhívást 
eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a pályázatra egy pályázó sem nyújtotta be pályázatát.” 
 
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:  699/2022. (XII. 15.) 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 2023. január 1. napjától 
határozatlan időre, de legfeljebb a praxisjog eladása esetén a körzet átvételéig, vagy a tartós helyettesítést 
elvállaló orvossal történő szerződésben megfogalmazott feladatellátás megkezdéséig terjedő időtartamig, vagy a 
szerződést érintő törvényi változások hatályba lépéséig 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 a MEGOLDÁS 97. 
Gyógyászati, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 3021 Lőrinci, Szabadság 
tér 2.; cégjegyzékszám: Cg.10-09-022515; adószáma: 11173935-2-10, képviseli: Dr. Tokai Piroska Róza 
gyermekorvos, orvosi nyilvántartási száma: 39884) 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 egyszeri 300.000,- Ft keretösszeget, míg a központi 
finanszírozáson felül a személyi jellegű-, illetve működési kiadásokra havi 1.200.000,- Ft keretösszeget biztosít, 
mely összegeket Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésébe tervezni szükséges. 
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:  700/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulással a 
gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása érdekében megkötött Ellátási Szerződést közös megegyezéssel 
2023. január 1-jei hatállyal a határozat mellékletét képező szerződésnek megfelelően módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szerződés aláírására. 
A képviselő-testület a gyermekek átmeneti gondozása feladat ellátására az önkormányzat 2023. évi 
költségvetésébe a hozzájárulás éves összegét, 3.300.000,- Ft-ot betervezi.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. december 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján (szerződés módosítás) 
  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján (pénzügyi forrás betervezése) 
 

Ellátási Szerződés 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege 

 
amely létrejött 
egyrészről 
a Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. adószáma: 15729394-2-10) továbbiakban: 
Önkormányzat – képviseletében Horváth Richárd polgármester,  
másrészről  
a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása (székhely: 3200 Gyöngyös Fő tér 13. adószáma: 15382850-1-10) 
továbbiakban: Társulás – képviseletében Hiesz György elnök  
 
között a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában és 
a 41. § (6) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban Gyvt.) 45-48. §-i 50. §-a, 94. §-a, 96-97. §-i alapján, a gyermekek átmeneti gondozása törvényi 
kötelezettségének teljesítés érdekében az alábbi tartalommal. 
 

I. 
 
1. A Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 207/2021. (X.28.) határozata, valamint a Társulási Tanács 
6/2021. (XI.22.) határozata alapján a szerződő felek a Gyvt. által meghatározott gyermekek átmeneti gondozásának 
biztosítása érdekében feladat-ellátási szerződést kötöttek, mely szerződést jelen okirat aláírásával egyidejűleg 
módosítanak és egységes szerkezetbe foglalnak az alábbiak szerint. 
 
2. A felek vállalják az együttműködés zavartalan biztosítása érdekében, hogy szükség esetén egyeztetnek, ahol az 
Önkormányzatot a polgármester, operatív ügyekben a Hatvani Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Általános 
Igazgatási Osztály vezetője, a Társulást az elnök, operatív ügyekben a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ 
(továbbiakban: KHSZK) igazgatója képviseli.  
 

II. 
 
1. Az ellátási szerződés keretében a Társulás vállalja, hogy  
 
1.1 a gyermekek átmeneti otthonában, üres férőhely terhére, 1 fő számára elhelyezést nyújt a Gyvt-ben szabályozottak 
és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 



feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben foglaltak szerint a Hatvan városában 
lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező 0-18 év közötti életkorban lévő átmeneti gondozást igénylő gyermek 
számára, 0-3 év közötti gyermek esetén kizárólag szülővel együtt átmeneti gondozást igénylő gyermek számára; 
 
1.2 a feladatellátás során betartja, illetve betartatja a Gyvt., valamint a végrehajtásra kiadott jogszabályokban rögzített 
rendelkezéseket és szakmai követelményeket;  
 
1.3. a gyermekek átmeneti otthona működtetését saját fenntartású intézménye, a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ 
(KHSZK) szervezeti keretén belül biztosítja, amelyet Önkormányzat jelen megállapodás aláírásával elfogad;  
 
1.4. a vállalt feladatokra vonatkozó működési szabályzatokat az Önkormányzat rendelkezésére bocsátja.  
 
2. Felek rögzítik, hogy a feladatellátásra igényelhető állami támogatást a Társulás jogosult igényelni és felhasználni.  
 
3. A Társulás kijelenti, hogy ismeri, és eleget tesz a feladat-ellátással kapcsolatos nyilvántartási, adatkezelési és 
adatvédelmi kötelezettségének.  
 
4. Felek rögzítik, hogy a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok szerint a szolgáltatás ellátási területe kiterjed 
Hatvan város közigazgatási területére is. 
 

III. 
 
Az ellátási szerződés keretében az Önkormányzat vállalja, hogy: 
  
1. A II. fejezet 1/1.1.- 1.2 pontjában foglalt feladatok ellátásával megbízza a Társulást;  
 
2. A feladatok ellátásához segítséget nyújt, a tevékenységhez és a külön jogszabályokban meghatározott 
adatszolgáltatáshoz és statisztikai adatgyűjtéshez szükséges információkat biztosítja;  
 
3. Az Önkormányzat fenntartásában működő, gyermekjóléti feladatokat ellátó Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat (székhelye: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. A épület) a gondozás teljes időtartama alatt együttműködnek az 
átmeneti gondozást előidéző körülmények megszüntetésében;  
 
4. A jelen megállapodásban rögzített feladatellátáshoz a Társulás számára havonta a Társulás által tárgyévre 
meghatározott összegű havi hozzájárulást fizet meg az ellátási szerződés alapján a tárgyhót követő hónap 5. napjáig. 
Felek rögzítik, hogy a hozzájárulás összege ÁFÁ-t nem tartalmaz, a tevékenység tárgyi adómentességére tekintettel.  
A hozzájárulás havi összege a 2023. évre vonatkozóan 275.000.- Ft/hó/férőhely1 

 
IV. 

A felek közötti kapcsolattartás 
 
1. A Társulás által fenntartott KHSZK a tevékenység során az ellátás igénybevételének szabályaihoz kapcsolódó 
tájékoztatási és értesítési kötelezettség teljesülése érdekében rendszeresen kapcsolatot tart az Önkormányzat 
fenntartásában működő Hatvani Család-és Gyermekjóléti Központtal. 

 
2. A Társulás a jelen szerződésben vállalt feladat ellátásáról a tárgyévet követő március hó 30. napjáig írásos 
beszámolót készít az Önkormányzatnak, amely tartalmazza az Önkormányzat által fizetett ellenérték felhasználásáról 
készült beszámolót is.  
 
3. A feladatellátásra vonatkozó hozzájárulás havi mértékét, a szolgáltatásért fizetendő térítési díj mértékét, a díj 
csökkentésének, illetve elengedésének eseteire és módjára vonatkozóan szabályokat az Önkormányzat egyidejű 
tájékoztatásával a Társulás állapítja meg.  
 
4. A szolgáltatást igénybe vevők a jogszabályokban biztosított lehetőségeken túl panasszal fordulhatnak a Társulás 
vezetőjéhez. A szolgáltatás nyújtása során felmerülő panaszok kivizsgálását a Társulás, mint fenntartó végzi, a panasz 
kivizsgálásában tanácskozási joggal biztosítja az Önkormányzat képviselőjének részvételét.  
 

 
 
 

                                                 
1 Módosította a Társulási Tanács 33/2022.(XI.23.) határozata és Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
700/2022.(XII.15.) sz. határozata. Hatályos: 2023. január 1-től. 



V. 

1. Szerződő felek a jelen szerződést – a Gyvt. 97. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltakra tekintettel - 2022. január hó 1. 
napjától 2026. december hó 31. napjáig terjedő határozott időre kötik. 
Felek rögzítik, hogy amennyiben a feladatellátásra irányadó finanszírozási, vagy egyéb működési feltételek a tárgyév 
folyamán változnak meg oly módon, hogy az a hozzájárulás módosítását teszi indokolttá, a Társulás erről – a 
hozzájárulás módosított összegének közlése mellett - 10 napos válaszadási határidő megjelölésével tájékoztatja az 
Önkormányzatot. Amennyiben a szabályosan kézbesített és igazolhatóan átvett tájékoztatásra a megjelölt határidőn 
belül válasz az Önkormányzattól nem érkezik, a kiközölt módosított hozzájárulást elfogadottnak kell tekinteni.    
 
2.. Jelen szerződés 2022. január hó 1. napjától hatályos, melyet felek közös megegyezéssel írásban bármikor 
módosíthatnak. 
 
3. Jelen szerződés a felek között az V.1. pontban rögzítettek szerinti határozott időre jön létre, melyet felek – írásbeli 
indokolással - 3 hónapos felmondási idővel, a naptári év végére kölcsönösen felmondhatják. A felmondás időtartama 
alatt feleknek e szerződésben vállalt kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget kell tenniük. 
 
4. A szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik fél magatartása a feladat ellátását lehetetlenné 
teszi, és ennek megszüntetésére és következményeire a másik felet korábban írásban felhívta. Az azonnali hatályú 
felmondást megelőzően egyeztetést kell tartani, ennek eredménytelensége esetén kerülhet sor a szerződés felmondására, 
amelyet annak a másik fél által történő átvételének napjával kell felmondottnak tekinteni.  
 
5. Az Önkormányzat szerződésszegése esetén az Önkormányzat biztosítja a jelen szerződésben meghatározott 
szolgáltatás, illetve ellátás folyamatosságát.  
 
6. Felek a szerződést a helyben szokásos módon közzéteszik.  
 
7. A szerződésszegésből eredő károkozás esetén a felek a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (továbbiakban: Ptk.) 
szerint járnak el.  
 
8. Jelen szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. és a Gyvt. szabályai irányadók.  
 
9. Felek a szerződést a szükséges egyeztetések lefolytatása után, mint akaratukkal egyezőt jóváhagyólag aláírják. A 
szerződés 4 eredeti példányban készült, amelyből 2 -2 példány illeti meg a szerződő feleket.  
 
Gyöngyös, 2022. december „…” 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata                Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása 
                képviseletében                    képviseletében 

Horváth Richárd                                                              Hiesz György 
                 polgármester           elnök 

 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
 

Határozat száma:  701/2022. (XII. 15.) 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 Hévíz Fanni (lakcíme: 3000 Hatvan, Görgey utca 39.) 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:  702/2022. (XII. 15.) 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 Csikós Elena (lakcíme: 3000 Hatvan, Határ út 10.) gyermeket 40.000,- Ft 
egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe. A 
támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében a szociális feladatokban 
szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 



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

Határozat száma:  703/2022. (XII. 15.) 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 Püspöki Péter (lakcíme: 3000 Hatvan, Vas Gereben u. 10. 2. em. 8. 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:  704/2022. (XII. 15.) 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 Lilien (lakcíme: 3000 Hatvan, Árpád utca 13.) 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:  705/2022. (XII. 15.) 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 Pap József Dominik (lakcíme: 3000 Hatvan, Csokonai utca 20.) 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:  706/2022. (XII. 15.) 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 Nagy Rebeka (lakcíme: 3000 Hatvan, Bercsényi út 5.) 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:  707/2022. (XII. 15.) 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 Nagy Samu (lakcíme: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 20. A lph. 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:  708/2022. (XII. 15.) 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 Joó Kira Alexa (lakcíme: 3000 Hatvan, Iparos 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:  709/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 300.000,- Ft összegű támogatást nyújt az „Alapítvány a hatvani 
I. István Általános Iskola támogatására” elnevezésű alapítvány részére (székhelye: 3000 Hatvan, Bajcsy-
Zsilinszky út 8., adószáma:  18574605-1-10, bankszámlaszáma:  11739054-20119605, képviseli: Lipkovics Erika 
kuratóriumi elnök), melyet az alapítvány a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola Bosch osztályok 
karácsonyi ajándékainak vásárlására fordíthat. A szükséges 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. december 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 

Határozat száma:  710/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 44.) megbízott intézményvezetője, Tóth Bettina részére 2022. II. félévi munkájának 
elismeréseként bruttó 390.000.- Ft jutalmat állapít meg. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben az önkormányzathoz tartozó egyéb szakfeladatoknál rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. december 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

Határozat száma:  711/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros 
L. u. 49-51.) intézményvezetője, Tormáné Tóth Éva részére 2022. II. félévi munkájának elismeréseként bruttó 
450.000,- Ft jutalmat állapít meg. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben az önkormányzathoz tartozó egyéb szakfeladatoknál rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. december 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

Határozat száma:  712/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky út 10.) intézményvezetője, Bereczkiné Valter Anita részére 2022. II. félévi munkájának 
elismeréseként bruttó 450.000.- Ft jutalmat állapít meg. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben az önkormányzathoz tartozó egyéb szakfeladatoknál rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. december 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

Határozat száma:  713/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor 
Kálmán út 13.) intézményvezetője, Takóné Kovács Judit részére 2022. II. félévi munkájának elismeréseként 
bruttó 450.000,- Ft jutalmat állapít meg. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben az önkormányzathoz tartozó egyéb szakfeladatoknál rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. december 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

Határozat száma:  714/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós 
Alfréd utca 3.) intézményvezetője, Nagyné Kis Gabriella részére 2022. II. félévi munkájának elismeréseként 
bruttó 450.000,- Ft jutalmat állapít meg. 



A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben az önkormányzathoz tartozó egyéb szakfeladatoknál rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. december 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

Határozat száma:  715/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai 
utca 9.) intézményvezetője, Varsányi Mónika részére 2022. II. félévi munkájának elismeréseként bruttó 
450.000,- Ft jutalmat állapít meg. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben az önkormányzathoz tartozó egyéb szakfeladatoknál rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. december 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

Határozat száma:  716/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Vörösmarty tér 1.) intézményvezetője, Sármányné Őszi Krisztina részére 2022. II. félévi munkájának 
elismeréseként bruttó 390.000,- Ft jutalmat állapít meg. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben az önkormányzathoz tartozó egyéb szakfeladatoknál rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. december 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

Határozat száma:  717/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 3.) megbízott intézményvezetője, Varga Zsuzsanna részére 2022. II. félévi munkájának 
elismeréseként bruttó 450.000,- Ft jutalmat állapít meg. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben az önkormányzathoz tartozó egyéb szakfeladatoknál rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. december 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

Határozat száma:  718/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Grassalkovich Művelődési Ház (székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 24.) intézményvezetője, Valló Ede részére 2022. II. félévi munkájának elismeréseként 
bruttó 450.000,- Ft jutalmat állapít meg. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben az önkormányzathoz tartozó egyéb szakfeladatoknál rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. december 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

Határozat száma:  719/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény (székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) intézményvezetője, Kökény Ferenc részére 2022. II. félévi munkájának 
elismeréseként bruttó 450.000,- Ft jutalmat állapít meg. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben az önkormányzathoz tartozó egyéb szakfeladatoknál rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. december 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

Határozat száma:  720/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
(székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. A épület) intézményvezetője, Semperger Katalin részére 2022. II. félévi 
munkájának elismeréseként bruttó 450.000,- Ft jutalmat állapít meg. 



A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben az önkormányzathoz tartozó egyéb szakfeladatoknál rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. december 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

Határozat száma:  721/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Rendőrkapitányság (székhely: 3000 Hatvan, Ratkó József 
út 14.) részére összesen 200.000,- Ft értékű ajándékutalványt ad támogatásként 5 fő rendőr munkatárs 
jutalmazásához, valamint bruttó 100.000,- Ft keretösszeg erejéig egy vízmelegítő készüléket szerez be. 
Az összesen 200.000,- Ft értékű utalványok összegéhez, azok járulékaihoz, továbbá a vízmelegítő készülék 
beszerzéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 
25.) önkormányzati rendeletben a polgármesteri keret költséghelyen rendelkezésre áll. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani 
Rendőrkapitányság között megkötendő adományozási megállapodás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. december 22. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 

Határozat száma:  722/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei katasztrófavédelmi Igazgatóság (székhelye: 3300 
Eger, Klapka György u. 11.) részére, a Hatvani Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság felszereléseinek fejlesztése 
érdekében bruttó 250.000,- Ft keretösszeg erejéig székeket szerez be. 
A beszerzéséhez a szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. 
(II. 25.) önkormányzati rendeletben a polgármesteri keret költséghelyen rendelkezésre áll. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Hatvan Város Önkormányzata és a Heves Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság között megkötendő adományozási megállapodás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. december 31. (adományozási megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 

Határozat száma:  723/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Vidéke Mentőalapítvány (székhely: 3014 Hort, Iskola u. 
7.) részére lélegeztetőgép beszerzéséhez bruttó 250.000,- Ft támogatást nyújt, melyhez a szükséges pénzügyi forrás 
Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben a 
polgármesteri keret költséghelyen rendelkezésre áll. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvan és Vidéke 
Mentőalapítvány között megkötendő támogatási szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. december 31. (támogatási szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 

Határozat száma:  724/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete akként határoz, hogy 2022. december 27. napjától 2023. 
január 8. napjáig az önkormányzati fenntartású Ady Endre Könyvtár, a Grassalkovich Művelődési Ház és a 
Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Intézmény – a Serfőzde és a Tourinform Iroda kivételével – zárva tartanak.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Intézményvezetők 
 

Határozat száma:  725/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-a, valamint a közművelődésről szóló 22/2019. (IX. 6.) 
önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése alapján egyes közművelődési feladatok ellátására vonatkozóan 
közművelődési megállapodást köt a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros 
Lázár u. 6-8.) 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, mely ellátandó 
feladatokhoz Hatvan Város Önkormányzata 1.250.000,- Ft éves támogatással járul hozzá. A szükséges pénzügyi 
forrás az önkormányzat 2023. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. december 31. (aláírásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 



 
Határozat száma:  726/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Első Magyar Kert Szövetkezettel (5300 Karcag, Kossuth tér 
1.) megkötött „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programra vonatkozó 
együttműködési megállapodást módosítja a határozat melléklete szerint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodást módosító 
okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. december 31. (együttműködési megállapodás módosításának aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Együttműködési Megállapodás Módosítása 

mely létrejött egyrészről 
Első Magyar Kert Szövetkezet 
címe/székhelye:  5300 Karcag, Kossuth tér 1. 
Cégjegyzékszám:  16-02-001988 
Adószám:   24904520-2-16 
képviselője:   Sári Kovács Szilvia – Igazgató Elnök 
 
másrészről 
 
Hatvan Város Önkormányzata 
címe/székhelye:  3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
adószáma:   15729394-2-10 
képviselője:   Horváth Richárd - Polgármester  
 
a továbbiakban együttesen, mint Szerződő felek között az alulírott helyen és időben az alábbiak feltételekkel: 
 

1. Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 2017.február 3. napján Együttműködési Megállapodás jött létre, mely 
évente meghosszabbításra került 2021. december 31-ig. 

2. Szerződő felek az Együttműködési Megállapodás 6. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

2.1.  Jelen Megállapodást a Felek további 1 évvel, 2023. december 31. napjáig meghosszabbítják. 

3. Szerződő felek kölcsönösen rögzítik, hogy az Együttműködési Megállapodás egyéb rendelkezéseit változatlanul 
hagyják. 

4. Szerződő felek a fenti Együttműködési Megállapodás módosítását elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

Kelt: 2022. december 20.  
 
  ................................................................  

Első Magyar Kert Szövetkezet Hatvan Város Önkormányzata 
képviseletében képviseletében 

Sári Kovács Szilvia Horváth Richárd  
Igazgató Elnök Polgármester  

Karcag Hatvan 
 

Határozat száma:  727/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Magyar Női Karrierfejlesztési 
Szövetség és a Hatvani Polgármesteri Hivatal között megkötött együttműködési megállapodás aláírását a 
„Legjobb Női Munkahely 2021” Különdíj vonatkozásában.” 
 
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:  728/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy a Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 
Budapest, Dunavirág utca 2-6.) a 3000 Hatvan, Rákóczi út 29. szám alatti Hatvan 3 postát újranyissa. 



A képviselő-testület a Hatvan 3 postai szolgáltatóhely újranyitása esetén éves szinten nettó 16.389.000,- Ft + Áfa, 
azaz bruttó 20.814.030,- Ft szolgáltatási díjat fizet meg a Magyar Posta Zrt. részére. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést módosító okirat aláírására. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2023. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

Határozat száma:  729/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan város településrendezési 
eszközeinek – a határozat melléklete szerinti részterületekre vonatkozó – módosítását elindítja. 

 
2. A képviselő-testület 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) bekezdése b) pontjában szereplő 
átmeneti rendelkezések és az 59-66.§-a szerint általános egyeztetési eljárást folytassa le. 

 
3. A képviselő-testület úgy dönt, hogy Hatvan város főépítészének Hatvan város több részterületre vonatkozó 

településrendezési eszközeinek módosítása során a Megalapozó vizsgálat és az Alátámasztó javaslat 
tartalmáról szóló feljegyzését elfogadja.” 

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

1. melléklet: Hatvan Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatával érintett részterületek 
 
Sorszám Érintett terület  Hrsz. 

M1 
A hatvani északi elkerülő út HÉSZ-ben 
kiszabályozott nyomvonala szerinti 
ingatlanrészek újraszabályozása 

0369/5, 0369/11, 0369/12, 0369/13, 0369/14, 0369/15, 
0369/17 

0392, 049, 0410/2, 0411/11, 0412, 0413/1, 0414, 0416/2, 
0417/2, 0422/5, 0423/2, 0446, 11182/1, 11182/15, 

11182/16, 11182/23, 11182/38, 11182/37, 11182/54, 
11182/55, 11182/62 
3291/2, 3292/1, 05 

M2 
Közlekedési területek szabályozási 
előírásainak felülvizsgálata és a HÉSZ  
okafogyottá vált 26§ (7) bekezdésének törlése. 

 

M3 
Külterületi utak szabályozási előírásainak 
pontosítása, a beültetési kötelezettség kötelező 
zöldsávok rendezése. 

 

M4 

A változtatási tilalom feloldásával érintett 
terület Ln/2 - Nagyvárosias lakóterület övezeti 
besorolásból, Lk -  Kisvárosias lakóterületi 
övezetbe sorolása  

5034/1, 5034/2, 5035/1, 5037/1, 5037/2, 5038, 5039, 5040, 
5041  

 
Határozat száma:  730/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Kft.-vel 
(székhely: 1076 Budapest, Thököly út 7. II. emelet 17.) 2022. január 28-án megkötött tervezési szerződést közös 
megegyezéssel módosítja olyan módon, hogy a tervező a hatvani 0369/5, 0369/11, 0369/12, 0369/13, 0369/14, 
0369/15, 0369/17, 0392, 049, 0410/2, 0411/11, 0412, 0413/1, 0414, 0416/2, 0417/2, 0422/5, 0423/2, 0446, 
11182/1, 11182/15, 11182/16, 11182/23, 11182/38, 11182/37, 11182/54, 11182/55, 11182/62, 3291/2, 3292/1, 05 
és 047/17 hrsz.-ú ingatlanokat érintő, a jelen határozat mellékletének M1., M2. és M3. pontjaiban nevesített 
tervezési munkákat is elvégzi, a tervezési díj bruttó 6.607.000 Ft összegre módosul. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. december 30. (szerződést módosító okirat aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

 
 
 
 
 



1. melléklet: Hatvan Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatával érintett részterületek 
 

Sorszám Érintett terület  Hrsz. 

M1 
A hatvani északi elkerülő út HÉSZ-ben 
kiszabályozott nyomvonala szerinti 
ingatlanrészek újraszabályozása 

0369/5, 0369/11, 0369/12, 0369/13, 0369/14, 0369/15, 
0369/17 

0392, 049, 0410/2, 0411/11, 0412, 0413/1, 0414, 0416/2, 
0417/2, 0422/5, 0423/2, 0446, 11182/1, 11182/15, 

11182/16, 11182/23, 11182/38, 11182/37, 11182/54, 
11182/55, 11182/62 
3291/2, 3292/1, 05 

M2 
Közlekedési területek szabályozási előírásainak 
felülvizsgálata és a HÉSZ  okafogyottá vált 26§ 
(7) bekezdésének törlése. 

 

M3 
Külterületi utak szabályozási előírásainak 
pontosítása, a beültetési kötelezettség kötelező 
zöldsávok rendezése. 

 

M4 

A változtatási tilalom feloldásával érintett terület 
Ln/2 - Nagyvárosias lakóterület övezeti 
besorolásból, Lk - Kisvárosias lakóterületi 
övezetbe sorolása  

5034/1, 5034/2, 5035/1, 5037/1, 5037/2, 5038, 5039, 5040, 
5041  

 
Határozat száma:  731/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„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 
az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 2. mellékletében 
foglalt szempontok, valamint a környezeti értékelés előzetes egyeztetésében résztvevő környezet védelméért 
felelős szervek véleménye alapján nem folytat le környezeti vizsgálatot.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (E-tér felületre történő feltöltésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma:  732/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a helyi autóbusz közlekedés menetrendjének 

2022. december 19. napjától történő módosítását a határozat melléklete szerint. 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi autóbusz közlekedés 

menetrendjének a változása miatt módosítja az Inter Tan-Ker Zrt.-vel (székhely: 1045 Budapest, Istvántelki u. 
8.) megkötött személyszállítási szolgáltatásokról szóló közszolgáltatási szerződést. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést módosító okirat aláírására. 
A szükséges többlet pénzügyi forrás összesen bruttó 7.049.414,- Ft összegben Hatvan Város Önkormányzata 
2023. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 

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

(A 732/2022. (XII. 15.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 

Határozat száma:  733/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi 
személyszállítást végző Inter Tan-Ker Zrt.-től (1045 Budapest, Istvántelki u. 8. asz: 24681315-2-41, cgj: 01-09-
177094) a szolgáltatás magasabb színvonalon történő ellátása érdekében, valamint a buszmegállók 
környezetének állagmegóvására és korszerűsítésére, az önkormányzat részére nyújtandó 2.500.000,- Ft 
támogatást elfogadja.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatási szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. december 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 



 
Határozat száma:  734/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Polgármesteri Hivatalra, Hatvan Város 
Önkormányzatára, az önkormányzat önállóan működő, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési 
szerveire, Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatára, valamint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásra érvényes és 2023. január 1. napjától hatályos Beszerzési 
szabályzatot.”  
 
H a t á r i d ő  : 2023. január 1. (a szabályzat hatályba léptetésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma:  735/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a www.hatvan.hu internetes oldal rendszerfenntartási, 
karbantartási és tartalomfeltöltési feladatainak ellátásával 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig a 
Kreatív-Nova Kft.-t (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 7. I/10.) bízza meg, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt 165.000,- Ft/hónap (ÁFA mentes) összegben. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2023. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

Határozat száma:  736/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan applikáció elkészítésével bruttó 3.124.200,- Ft 
összegben, valamint az alkalmazás üzemeltetésével havi bruttó 62.230,- Ft összegben az RNDL Apps Kft.-t 
(székhely: 2440 Százhalombatta, Szabadság utca 16.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt 
bízza meg. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2023. május 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

Határozat száma:  737/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az EU-Synchronic Kft.-vel (székhely: 1139 Budapest, Szegedi 
u. 3.) az önkormányzati intézmények, valamint a polgármesteri hivatal munka-, tűz-, és környezetvédelmi 
tevékenységek ellátására vonatkozóan megkötött megbízási szerződést módosítja olyan módon, hogy a 
szerződésben szereplő megbízási díj havi összege 238.000,- Ft + ÁFA összegre, a tűzoltó berendezések 
karbantartási és felülvizsgálati díja az alábbiak szerint emelkedik: 

Tűzoltó készülékek karbantartása 2023. január 1-t ől 

Tűzoltó készülék alapkarbantartás: 915,- Ft + ÁFA / db 

1 kg-os porral oltó tűzoltó készülék középkarbantartása: 1.524,- Ft + ÁFA / db 

2 kg-os porral oltó tűzoltó készülék középkarbantartása: 1.980,- Ft + ÁFA / db 

4 kg-os porral oltó tűzoltó készülék középkarbantartása: 2.150,- Ft + ÁFA / db 

6 kg-os porral oltó tűzoltó készülék középkarbantartása: 4. 720,- Ft + ÁFA / db 

12 kg-os porral oltó tűzoltó készülék középkarbantartása: 6.550,- Ft + ÁFA / db 

1 kg-os porral oltó tűzoltó készülék teljes körű karbantartása: 2.290,- Ft + ÁFA / db 

2 kg-os porral oltó tűzoltó készülék teljes körű karbantartása: 3.350,- Ft + ÁFA / db 

4 kg-os porral oltó tűzoltó készülék teljes körű karbantartása: 5.030,- Ft + ÁFA / db 



6 kg-os porral oltó tűzoltó készülék teljes körű karbantartása: 6.850,- Ft + ÁFA / db 

12 kg-os porral oltó tűzoltó készülék teljes körű karbantartása: 12.190,- Ft + ÁFA / db 

Tűzoltó készülékek karbantartása 2023. január 1-t ől 

2 kg-os CO2 oltó teljes körű karbantartása: 10.480,- Ft + ÁFA / db 

5 kg-os CO2 oltó teljes körű karbantartása: 15.240,- Ft + ÁFA / db 

6 l-es habbal oltó középkarbantartása: 7.460,- Ft + ÁFA / db 

6 l-es habbal oltó teljes körű karbantartása: 10.515,- Ft + ÁFA / db 

Tömlő nyomáspróba 

Tűzcsap tömlő nyomáspróbája (C52-es): 6.705,- Ft + ÁFA / db 

Tűzcsap tömlő nyomáspróbája (dobra szerelt): 7.010,- Ft + ÁFA / db 

Új készülékek felszerelések árai: 1.800,- Ft + ÁFA / db 

6 kg-os porral oltó készülék: 

12 kg-os porral oltó készülék: 

C52-es nyomótömlő: 

Dobra szerelt tűzcsap tömlő: 

 

Az adott időszak beszerzési ára szerint 

Tűzcsap alapkarbantartás: 2.160,- Ft + ÁFA / db 

Tűzcsap tömlő átfolyásmérés: 5.960,- Ft + ÁFA / db 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megbízási szerződést módosító okirat 
aláírására. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. december 31. (a szerződés módosítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma:  738/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja Hatvan Város Önkormányzatára 
vonatkozóan a víziközmű 2022-2036. évi gördülő fejlesztési terv beruházás/felújítási-pótlási tervrészének a 
határozat melléklete szerinti 2022. évi módosítását és eltérési jelentését.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (a Heves Megyei Vízmű Zrt. értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

(A 738/2022. (XII. 15.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 

Határozat száma:  739/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Tabán út 2. és 20. számú ingatlanok előtt 
forgalomcsillapító párnák beszerzési és telepítési munkáival a VIAWATT Kft.-t (székhely: 1221 Budapest, Pedellus 
utca 36.) bízza meg bruttó 3.620.137,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 



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:  740/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyva folyó, a Herédi patak és a Szúnyog-sziget felett 
megépített gyalog- és kerékpárhíd, valamint a 3 sz. főút – 21 sz. főút csomópont átépítési projekt keretén belül a 
gyalog és kerékpárút felett megépült „B4” jelű gyalogos híd, valamint a „B3” jelű gyalogos- és kerékpáros felüljáró 
hídszemléjével és hídvizsgálatával a VIA-PONTIS Kft.-t (székhely: 2092 Budakeszi, Barackvirág utca 8.) bízza 
meg bruttó 1.524.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
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:  741/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2604. hrsz.-ú útnak a Hatvani Szent István 
Sportiskolai Általános Iskola és a Széchényi István Római Katolikus Technikum és Gimnázium közötti földutas 
szakaszának karbantartásával 110 m2 felületen Nagy József egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Bem 
József utca 55.) bízza meg bruttó 768.350,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
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:  742/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth tér 4-5. számú ingatlanok előtti útburkolat 
térkőburkolási munkáival összesen 245 m2 felületen a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1046 Budapest, Wolfner utca 6. 
1. em. 103.) bízza meg bruttó 9.909.175,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
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:  743/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kölcsey Ferenc utcában található megsüllyedt térkő 
burkolatok helyreállítási munkáival összesen 57 m2 felületen a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1046 Budapest, 
Wolfner utca 6. 1. em. 103.) bízza meg bruttó 1.931.670,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
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:  744/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Tabán út 23-31. szám alatti társasházak előtti, a 
hátsó garázsokhoz vezető útszakasz elejére térfigyelő kamera és tartozékainak telepítésével a Global-Line Kft.-t 
(székhelye: 3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc utca 62.) bízza meg bruttó 2.405.380,- 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 „Meglévő 11 db kamera csatlakozásának a szabványosítása” 
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:  745/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Sóderos úton elhelyezett napelemes kamera 
üzemeltetésével és karbantartásával 2023. január 1-jétől 2023. december 31-ig Kurcsik Zsolt egyéni vállalkozót 



(székhelye: 3000 Hatvan, Bartók Béla utca 8.) bízza meg 240.000,- Ft (alanyi adómentes) összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt azzal, hogy a megkötésre kerülő szerződésben rögzíteni kell, 
hogy az akkumulátor csomag, illetve nagy értékű alkatrész cseréjének anyagköltség elszámolására bruttó 
200.000,- Ft keretösszeg erejéig lesz lehetőség. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
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:  746/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a LAMMED Bt.-vel (székhely: 1094 Budapest, Liliom u. 34. 3. 
em. 8.) megkötött, Hatvan város közigazgatási területén keletkező kedvtelésből tartott, illetve nem kérődző és 
vadon élt állati melléktermékek, hulladékok, tetemek elszállításával, valamint ártalmatlanításával kapcsolatos 
feladatok ellátásáról szóló vállalkozási keretszerződést 2022. december 31. napjával közös megegyezéssel 
megszünteti.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (értesítése) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma:  747/2022. (XII. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város közigazgatási területén keletkező kedvtelésből 
tartott, illetve nem kérődző és vadon élt állati melléktermékek, hulladékok, tetemek elszállításával, valamint 
ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok ellátásával a 2023. január 1. és 2024. február 28. közötti időszakra 
vonatkozóan a LAMMED Bt.-t ( székhely: 1094 Budapest, Liliom u. 34. 3. em. 8.) bízza meg – az állati 
melléktermékek, hulladékok, tetemek ártalmatlanítás esetében bruttó 381,- Ft/ kg, valamint ezek szállítása 
esetében bruttó 342,90 Ft/ km egységárakon – legfeljebb bruttó 1.700.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2023. és 2024. évi költségvetésébe betervezésre 
kerül. ” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (értesítése) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma:  748/2022. (XII. 15.) z.ü. sz. képv iselő-testületi határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kitüntetési üggyel kapcsolatos döntést hozott. 
 

Határozat száma:  749/2022. (XII. 15.) z.ü. sz. képv iselő-testületi határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kitüntetési üggyel kapcsolatos döntést hozott. 
 

Határozat száma:  750/2022. (XII. 15.) z.ü. sz. képv iselő-testületi határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kitüntetési üggyel kapcsolatos döntést hozott. 
 

Határozat száma:  751/2022. (XII. 15.) z.ü. sz. képv iselő-testületi határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kitüntetési üggyel kapcsolatos döntést hozott. 
 

Határozat száma:  752/2022. (XII. 15.) z.ü. sz. képv iselő-testületi határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kitüntetési üggyel kapcsolatos döntést hozott. 
 

Határozat száma:  753/2022. (XII. 15.) z.ü. sz. képv iselő-testületi határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kitüntetési üggyel kapcsolatos döntést hozott. 
 

Határozat száma:  754/2022. (XII. 15.) z.ü. sz. képv iselő-testületi határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kitüntetési üggyel kapcsolatos döntést hozott. 
 

Határozat száma:  755/2022. (XII. 15.) z.ü. sz. képv iselő-testületi határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kitüntetési üggyel kapcsolatos döntést hozott. 



 
Határozat száma:  756/2022. (XII. 15.) z.ü. sz. képv iselő-testületi határozat  

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

Határozat száma:  757/2022. (XII. 15.) z.ü. sz. képv iselő-testületi határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kitüntetési üggyel kapcsolatos döntést hozott. 
 

Határozat száma:  758/2022. (XII. 15.) z.ü. sz. képv iselő-testületi határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kitüntetési üggyel kapcsolatos döntést hozott. 
 

Határozat száma:  759/2022. (XII. 15.) z.ü. sz. képv iselő-testületi határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kitüntetési üggyel kapcsolatos döntést hozott. 
 

Határozat száma:  760/2022. (XII. 15.) z.ü. sz. képv iselő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 585/2022. (IX. 29.) számú határozatával az Ady Endre 
Könyvtár (3000 Hatvan, Radnóti tér 5331/24 hrsz.) intézményvezetői munkakörére vonatkozóan kiírt pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítja. 
A képviselő-testület az intézményvezetői pályázati felhívást ismételten közzéteszi a határozat mellékletét képező 
tartalommal.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. december 31. (a pályázati felhívás közzétételére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

Hatvan Város Önkormányzata 
a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint  

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

számú EMMI rendelet alapján 
pályázatot hirdet  

 
Ady Endre Könyvtár  

intézményvezetői munkakörének betöltésére. 
 

A munkaviszony időtartama:  
Határozott idejű munkajogviszony (3 hónap próbaidő kikötésével).  
 
Foglakoztatás jellege: Teljes munkaidő, kötetlen munkarend. 
 
A vezetői megbízás időtartama:  
A vezetői megbízás 5 év határozott időre szól, 2023. május 1. - 2028. április 30. napjáig. 
 
A munkavégzés helye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3. 
 
A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  
Az Ady Endre Könyvtár egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes 
működéséért, takarékos és hatékony gazdálkodásáért, a megbízatása alatt gyakorolja a munkáltatói jogokat az 
intézményi dolgozók felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály 
vagy kollektív szerződés nem utal más hatáskörébe. Felelős az intézmény alapító okiratában meghatározott 
önkormányzati közszolgáltatások biztosításának kellő minőségi szintű ellátásáért. Felel az intézmény gazdálkodásának 
rendjéért, az éves költségvetésének megbízatása alatti időarányos betartásáért, a költségvetési bevételek 
megszerzésének teljesítéséért. Képviseli az intézményt, mint önkormányzati közszolgáltatást nyújtó intézményt. Az 
intézmény feladatellátására vonatkozóan munkatervet készít. Gondoskodik a törvényesség és munkafegyelem 
megtartásáról, eljár a hatáskörébe utalt minden egyéb ügyben. 
 
Illetmény és juttatások: 
A javadalmazás bruttó 492.000.-Ft/hó, (vagy) egyéni megállapodás tárgyát képezi, annak megállapítására a Munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.  
 
Pályázati feltételek: 



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

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

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

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

- magyar állampolgárság,  
- büntetlen előélet. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

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

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

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

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

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

 
A munkakör betölthetőségének időpontja:  
A beosztás legkorábban 2023. május 1-től tölthető be. 
 
A munkaviszony befejező időpontját követően a kulturális munkakörben határozatlan időre történő 
továbbfoglalkoztatásra lehetőség van. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 16. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Hatvani Polgármesteri Hivatal humánpolitikai tanácsadója 
nyújt a 06-37-542-307-es telefonszámon. 
 
A pályázat érvényessége: 
A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai követelménynek egyaránt megfelel. 
Hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból. 
 
A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak Hatvan Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), 
illetve személyesen a Hatvani Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztályán (3000 Hatvan, Kossuth tér 2., 1. em./21. 
ajtó). Kérjük a borítékon feltüntetni „intézményvezető-könyvtár”. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szakmai bizottság véleménye alapján dönt a pályázatról. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. április 30. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

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

 
Határozat száma:  761/2022. (XII. 15.) z.ü. sz. képv iselő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 
3.) intézményvezetői feladatainak ellátásával 2023. január 1. napjától 2023. április 30. napjáig az intézmény 
munkavállalóját, Varga Zsuzsannát bízza meg.  



A képviselő-testület Varga Zsuzsanna megbízott intézményvezető munkabérét a munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény és a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésekről szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet 
alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 

- Alapbér:  438 000,- Ft 
- Vezetői megbízás 54 000,- Ft 
- Munkabér összesen: 492 000,- Ft 

A pénzügyi fedezet az intézmény 2023. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. december 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


