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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 

Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésér ől 

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

1. § 

A rendelet hatálya Hatvan Város Önkormányzatán (a továbbiakban: önkormányzat) és költségvetési szervein kívül 
az önkormányzat illetékességi területén lakó- és székhellyel rendelkező, továbbá vele jog- és kötelezettségi 
viszonyba kerülő magán- és jogi személyekre terjed ki. 

2. § 

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

csökkentett bevételi főösszegét 7.060.507 e Ft-ban  
b) kiadási főösszegét 10.028.197 e Ft-ban  
állapítja meg. 

(2) A 2022. évi működési költségvetés egyenlege -809.115 e Ft, mely a 2021. évi pénzmaradványból kerül 
finanszírozásra. 

(3) A 2022. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -2.158.575 e Ft, mely finanszírozását pénzforgalom nélküli 
bevételekből, a 2021. évi pénzmaradványból biztosítja az önkormányzat. 

3. § 

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

(2) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeget - bevételi forrásonként - a 
következők szerint állapítja meg: 
a) Intézményi működési bevételek 361.783 e Ft 
b) Helyi adók 4.265.317 e Ft 
c) Átengedett központi adók 0 e Ft 
d) Egyéb közhatalmi bevételek 13.600 e Ft 
e) Tulajdonosi bevételek 294.209 e Ft 
f) Önkormányzat költségvetési támogatása 1.729.262 e Ft 
g) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4.000 e Ft 
h) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) 384.216 e Ft 
i) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel 7.500 e Ft 
j) Támogatási kölcsönök visszatérítése 620 e Ft 
k) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 

ka) önkormányzati pénzmaradvány 2.721.392 e Ft 
kb) intézményi pénzmaradvány 2.770 e Ft 
kc) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány 64.730 e Ft 
kd) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa 178.798 e Ft 

l) Hitelek, kölcsönök 0 e Ft. 

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

4. § 

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

aa) önállóan működő intézmények kiadásai 1.774.670 e Ft 
ab) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 805.247 e Ft 
ac) önkormányzati működési kiadások 2.854.290 e Ft 
ad) központi elvonások, befizetési kötelezettségek 2.224.885 e Ft 

b) Önkormányzati felhalmozási kiadások: 



ba) beruházások 1.249.890 e Ft 
bb) felújítások 544.387 e Ft 
bc) felhalmozásra átadott pénzeszköz 99.000 e Ft 
bd) kölcsönök 6.050 e Ft 

c) Intézményi felhalmozási kiadások: 
ca) beruházások 28.774 e Ft 
cb) felújítások 0 e Ft 
cc) felhalmozásra átadott pénzeszköz 0 e Ft 

d) Tartalékok: 
da) elkülönített tartalék az adósságszolgálat biztosítására 1.000 e Ft 
db) általános tartalék 20.000 e Ft 
dc) elkülönített számlán lévő tartalék: Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 232.720 e Ft 
dd) Közösségi Költségvetési Alap 100.000 e Ft 

e) Hitelek: jégcsarnok törlesztés 87.284 e Ft 

5. § 

A létszámkeret (2022. január 1-jén): 
a) a költségvetési szervekre: 407,5 fő 
b) közfoglalkoztatottakra: 11,0 fő 

6. § 

(1) A kiadási főösszeg fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti megosztását a 4. melléklet 
tartalmazza. 

(2) Felújítási és fejlesztési előirányzatok feladatonkénti felsorolását az 5. melléklet tartalmazza. 

(3) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények létszámadatait a 6. melléklet tartalmazza. 

(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek a 7. és 8. melléklet szerint kerülnek 
jóváhagyásra. 

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami 
(államigazgatási) feladatok bontásban a 9. melléklet szemlélteti. 

(6) A költségvetési évet követő három év várható előirányzatait a 10. melléklet szemlélteti. 

(7) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 11. melléklet szemlélteti. 

 

7. § 

(1) A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, valamint az önkormányzati költségvetési 
szervek vezetőit a 2022. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a közép és hosszú lejáratú értékpapír kibocsátást, vásárlást, a 
hitelek, kölcsönök felvételét, az értékpapírok értékesítését kizárólag a képviselő-testület rendelheti el. Az éven 
belüli forgatási célú értékpapír vásárlást, a hiteltörlesztést, a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott 
betétként történő elhelyezését és visszavonását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja, melynek 
határidőben történő végrehajtásáról a Gazdálkodási Iroda gondoskodik. 

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az 
adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az adott évi saját bevétel 50 
%-át. Saját bevétel: helyi adók, osztalékok, koncessziós díjak, tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyonértékű 
jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel, részvények, részesedések értékesítése, vállalat 
értékesítéséből, privatizációból származó bevétel, kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. 

8. § 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 
költségvetését – rendeletmódosítással – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja. 



(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a döntése szerinti időpontokban, de 
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a 
költségvetési rendeletét. 

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén negyedévente módosítandó a 
költségvetési rendelet, kivéve az I. negyedévet. 

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a rendelet 
módosításával. 

9. § 

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv vezetője előirányzat-
módosítási hatáskörében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételével a kiadási és bevételi 
előirányzatát megemelheti. Saját hatáskörű módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet 30 napon 
belül tájékoztatja. 

(2) Saját hatáskörű előirányzat módosítás támogatási többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem a 
következő években nem járhat. A többletbevétel felhalmozási célú felhasználásáról – a felhasználást megelőzően 
– Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságát cél, 
indok megjelöléssel írásban tájékoztatni kell. 

(3) Az előző évi pénzmaradvány a felügyeleti szerv felülvizsgálatát követően előirányzat-módosítás után 
használható fel. 

(4) Az (1)–(3) bekezdéseken kívüli előirányzat-módosítás (létszám, bér, TB, dologi) csak a képviselő-testület 
rendelete alapján történhet. 

(5) A költségvetés végrehajtása során az intézmény az alapító okiratában meghatározott feladatát látja el. Az 
önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról munkafolyamatai megszervezéséről oly módon 
gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított 
előirányzatok takarékos felhasználását. A költségvetési szerv vezetője az évközi létszámmozgásokat a 
költségvetésben jóváhagyott személyi juttatási kereten belül kezelheti. Az illetménytöbblettel járó létszámcseréket 
egyeztetni köteles a Gazdálkodási Irodával. 

(6) Amennyiben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 
által irányított költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke 2 
egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 40 millió forintot és a 
tartozását nem tudja 30 napon belül 1 hónap alá szorítani, úgy az önkormányzat a költségvetési szervhez 
önkormányzati biztost bíz meg. 

(7) Az önkormányzati biztos kijelölésével egyidejűleg a polgármester köteles vizsgálatot elrendelni a költségvetési 
szerv vezetője és gazdasági vezetője személyi felelősségének megállapítására a tartozásállomány létrejöttével 
összefüggésben. 

(8) A költségvetési szervnek a 28 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége 
van az önkormányzat felé. 

(9) A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város jegyzőjét, hogy a költségvetési szervek elemi beszámolóinak 
rendjét és tartalmát meghatározza, felülvizsgálja. 

(10) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-a alapján Hatvan Város Önkormányzata háromévenkénti 
leltározás elvégzését rendeli el az önkormányzatnál és intézményeinél, mivel az eszközökről és az azok 
állományában történő változásokról folyamatos részletező nyilvántartás készül mennyiségben és értékben. A 
három évenkénti leltározás nem alkalmazható átszervezés, illetve jogutód nélküli végleges megszűnés esetén. 
2019. december 30-án mennyiségi leltárfelvétel készült. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, 
vagyonkezelésbe adott eszközökről az üzemeltetést, kezelést végző szerv által a december 31-i fordulónapra 
vonatkozó évenkénti leltározással elkészített, hitelesített és a megállapodásban meghatározott időpontig 
megküldött leltárt kell összeállítani. 

(11) Hatvan Város Önkormányzata részéről a költségvetési szervek esetében a házipénztárból az alábbi 
készpénzben történő kiadások teljesíthetőek: 
a) kiküldetési költségek, 
b) beszerzések, 
c) reprezentáció, 



d) munkába járás költsége, 
e) segélyek, 
f) előlegek, 
g) ellátmányok, 
h) fizetési előleg, 
i) megbízási díjak, 
j) közfoglalkoztatottak munkabére, 
k) postaköltség, 
l) szolgáltatások, 
m) rendezvényszervezésre kiadások. 
A fenti jogcímeken kívül - kivételesen indokolt esetben - a jegyző adhat írásban engedélyt, készpénz elszámolásra 
történő kiadására. 

10. § 

A polgármester átruházott hatáskörében az alábbi döntéseket hozhatja: 
a) átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között esetenként 20 millió Ft összeghatárig, 
b) rendelkezik az általános- és céltartalék felhasználásáról esetenként 5 millió Ft összeghatárig. 

11. § 

Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek 
létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetén a jegyző, az intézmények 
esetében az intézményvezető felelős. 

12. § 

Ez a rendelet 2022. február 26-án lép hatályba. 

13. § 

E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni. 
 
Hatvan, 2022. február 24. 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
(A 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 

Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésér ől szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

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

1. § 

A Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § 

(1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2021. 
évi költségvetésének 
a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett 

bevételi főösszegét 7.942.014 e Ft-ban 
b) kiadási főösszegét 10.071.208 e Ft-ban 
állapítja meg. 

(2) A 2021. évi működési költségvetés egyenlege 0 Ft. 



(3) A 2021. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -2.129.194 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli 
bevételekből (pénzmaradványból: 2.129.194 e Ft) biztosítja az önkormányzat.” 

2. § 

A Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 3. § (2) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeget - bevételi forrásonként - a 
következők szerint állapítja meg: 
a) Intézményi működési bevételek 608.628 e Ft 
b) Helyi adóbevételek 5.257.627 e Ft 
c) Átengedett központi adók 0 e Ft 
d) Bírságok, pótlékok 5.000 e Ft 
e) Állami támogatás 1.654.805 e Ft 
f) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7.000 e Ft 
g) Támogatásértékű bevételek: 

ga) működési célú támogatásértékű bevételek 157.493 e Ft 
gb) felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 217.721 e Ft 

h) Államháztartáson kívülről kapott véglegesen átvett pénzeszköz 
ha) működésre átvett 100 e Ft 
hb) felhalmozásra átvett 9.500 e Ft 

i) Támogatási kölcsönök visszatérülése 24.140 e Ft 
j) Előző évi pénzmaradvány 

ja) önkormányzati pénzmaradvány 1.848.904 e Ft 
jb) intézményi pénzmaradvány 44.482 e Ft 
jc) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány 57.010 e Ft 
jd) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 178.798 e Ft 

k) Felhalmozási kölcsön felvétele 0 e Ft.” 

3. § 

A Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 3/A. §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3/A. § 

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

aa) önállóan működő intézmények kiadásai 1.618.972 e Ft 
ab) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 756.040 e Ft 
ac) önkormányzati működési kiadások 4.057.411 e Ft 

b) Önkormányzati felhalmozási kiadások: 
ba) beruházások 1.127.191 e Ft 
bb) felújítások 483.677 e Ft 
bc) felhalmozásra átadott pénzeszköz 559.800 e Ft 
bd) kölcsönök 600 e Ft 

c) Intézményi felhalmozási kiadások: 
ca) beruházások 42.891 e Ft 
cb) felújítások 0 e Ft 

d) Tartalékok: 
da) elkülönített tartalék az adósságszolgálat biztosítására 1.000 e Ft 
db) általános tartalék 1.094.657 e Ft 
dc) elkülönített számlán lévő tartalék: Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Fejlesztési alap 232.720 e Ft 
dd) Közösségi Költségvetési Alap 8.965 e Ft 

e) Hitelek törlesztése 87.284 e Ft.” 

4. § 

(1) A Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. 
melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 



(3) A Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 3. 
melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 4. 
melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 5. 
melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 12. 
melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

5. § 

Ez a rendelet 2022. február 26-án lép hatályba. 

6. § 

E rendelet rendelkezéseit 2021. december 31. napjától kell alkalmazni. 
 
Hatvan, 2022. február 24. 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 

(A 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 

a Hatvani Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott kö ztisztvisel ők illetményalapjáról, 
illetménykiegészítésér ől és a vezet ői pótlékról szóló 37/2021. (XII. 17.) önkormányzati  rendelet 

módosításáról 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
234. § (3) és (4) bekezdésében, 236. § (4) bekezdésében, valamint a Magyarország 2022. évi központi 
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 

1. § 

A Hatvani Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről és a 
vezetői pótlékról szóló 37/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § 

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

2. § 

Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba. 
 
Hatvan, 2022. február 24. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2022. FEBRUÁR 24-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

 
Határozat száma:  79/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. február 24-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 szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról 
Előterjeszt ő, előadó:  dr. Kovács Éva jegyző, mint a Helyi Választási Iroda vezetője 

2. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról, az ügyvezető 
munkaszerződésének módosításáról és az ügyvezető részére célprémium feladat kiírásáról 

3. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról, az ügyvezető 
munkaszerződésének módosításáról és az ügyvezető részére célprémium feladat kiírásáról 

4. Előterjesztés a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi üzleti 
tervének elfogadásáról, az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és az ügyvezető részére 
célprémium feladat kiírásáról 

5. Előterjesztés a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött 
közszolgáltatási szerződés módosításáról 

6. Előterjesztés a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervének 
elfogadásáról 

7. Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervének 
elfogadásáról, az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és az ügyvezető részére célprémium 
feladat kiírásáról 

8. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról 
9. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségéről 
10. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
11. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2021. 

évi költségvetésének módosításáról, 2022. évi költségvetésének elfogadásáról 
12. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2022. 

évi közbeszerzési tervéről és közbeszerzési szakértő megbízásáról 
13. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás és a 

Szelektív Nonprofit Kft. közötti vagyonkezelési szerződés módosításáról 
14. Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási 

Tanácsa ülésének napirendi pontjairól 
15. Előterjesztés a Hatvani Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról, 

illetménykiegészítéséről és a vezetői pótlékról szóló 37/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

16. Előterjesztés a Hatvani Polgármesteri Hivatal egyes szabályzatainak jóváhagyásáról 
17. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények vezetőinek béremeléséről 
18. Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról és 

2022. évi munkatervének jóváhagyásáról 
19. Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház 2021. évi beszámolójának elfogadásáról és 2022. évi 

munkatervének jóváhagyásáról 
20. Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2021. évi tevékenységéről szóló 

beszámolójának elfogadásáról és a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 2022. évi 
munkatervének jóváhagyásáról 

21. Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődés Ház 2021. évi közművelődési feladatellátásáról szóló 
beszámoló beszámolójának jóváhagyásáról 

22. Előterjesztés az „Alapítvány a hatvani I. István Általános Iskola támogatására” elnevezésű alapítvány 
támogatásáról 

23. Előterjesztés az „Alapítvány a hatvani I. István Általános Iskola támogatására” elnevezésű alapítvány 
2021. évi támogatási maradványösszegének 2022. évi felhasználásáról 

24. Beszámoló a „Hatvani Multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnok” megépítésének előrehaladásáról 
és a tulajdonjogi-használati jogviszonyok rendezését célzó egyeztetések további eredményéről 

25. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
26. Előterjesztés a kiemelt sportegyesületek 2021. évi működésének beszámolóiról 
27. Beszámoló az önkormányzat 2021. évi közfoglalkoztatási feladatainak ellátásáról 
28. Előterjesztés a Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítvány megbízási szerződésének módosításáról 
29. Előterjesztés a „Családbarát Hely tanúsító védjegy” megújításáról 



30. Előterjesztés a „Nemzeti Tehetség Program” című pályázati felhívásra benyújtott pályázat utólagos 
jóváhagyásáról 

31. Előterjesztés a „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” című pályázati felhívásra 
benyújtandó pályázatról 

32. Előterjesztés a „Futópálya kialakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 
33. Előterjesztés a „Hatvani Strandfürdő területén található úszómedence hidegburkolatának felújítása” 

elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 
34. Előterjesztés a 45/2022. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról 
35. Előterjesztés a 2022. évi útkarbantartási feladattervről 
36. Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak karbantartásáról 
37. Előterjesztés a hatvani 5040 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett szolgalmi joggal kapcsolatos döntésről 
38. Előterjesztés a 3000 Hatvan, Tabán út 22. IV/15. szám alatti ingatlanra vonatkozó elő- és visszavásárlási 

jogról 
39. Előterjesztés közterületen történő használt sütőolaj gyűjtésével kapcsolatos döntésekről 
40. Beszámoló a 2021. évi intézményfelújítási keret felhasználásáról, valamint javaslat a 2022. évi keret 

felhasználására 
41. Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2021. évi felhasználásáról, valamint javaslat a 2022. évi 

felhasználásra 
42. Beszámoló a Hatvan városi köztemető és az Újhatvani köztemető üzemeltetőjének közszolgáltatással 

összefüggő bevételeiről és kiadásairól 
43. Beszámoló Hatvan város polgármesterének az átruházott hatáskörben eljárva meghozott döntéseiről 

Előterjeszt ő, előadó a 2-43. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
44. Beszámoló Hatvan város jegyzőjének az átruházott hatáskörben eljárva meghozott döntéseiről 

Előterjeszt ő, előadó:  dr. Kovács Éva jegyző 
45. Beszámoló a Jogi és Ellenőrzési Bizottság átruházott hatáskörben hozott határozatainak végrehajtásáról 

Előterjeszt ő, előadó:  Smidné Vereb Julianna, a bizottság elnöke 
46. Beszámoló az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben hozott 

határozatainak végrehajtásáról 
Előterjeszt ő, előadó:  Tarsoly Imre, a bizottság elnöke 

47. Beszámoló a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben hozott 
határozatainak végrehajtásáról 
Előterjeszt ő, előadó:  Papp István, a bizottság elnöke 

48. Beszámoló a Szociális és Lakásügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott határozatainak 
végrehajtásáról 
Előterjeszt ő, előadó:  Kondek Zsolt, a bizottság elnöke 

49. Egyebek” 
 

Határozat száma:  80/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 255., 256., 258., 259., 260., 261., 262., (XI.25.) 306., 307. 
(XII. 16.) számú 2021. évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri 
beszámolót elfogadja.” 

 
Határozat száma:  81/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Hatvan városában a szavazatszámláló bizottságok tagjainak az 
alábbi személyeket választja meg: 
 

1. Abonyi Tünde 3000 Hatvan Szabadság út 17. 

2. Balogh Zoltán 3000 Hatvan Hajós Alfréd utca 6. 

3. Baloghné Kovácsik Ildikó 3000 Hatvan Hatvany Irén utca 28. II/7. 

4. Bartáné Kovács Ágnes 3000 Hatvan Horváth Mihály út 10. 3/15. 

5. Bánné Bakó Margit 3000 Hatvan Esze Tamás utca 37. 

6. Bedő-Futó Ildikó 3000 Hatvan Báthori István utca 19/A.  

7. Bergmann-né Légrádi Ágnes 3000 Hatvan Toldi utca 18. 

8. Berta Edit 3000 Hatvan Tabán út 31. 1/4.  

9. Blazsek Bernadett 3000 Hatvan Május 1. utca 8. 

10. Blazsek Lászlóné 3000 Hatvan Traktor utca 53. 

11. Bolla Györgyné 3000 Hatvan Béla utca 13. 

12. Buborék Józsefné 3000 Hatvan Mészáros Lázár út 15. 

13. Bucholcz Panna 3000 Hatvan Bajcsy-Zsilinszky út 47. 

14. Csukáné Tóth Éva 3000 Hatvan Gorkij utca 13. 

15. Dányi Ildikó  3000 Hatvan Jókai utca 64. 



16. Dányi Istvánné 3000 Hatvan Kiss Ernő utca 8. 

17. Déda Irén 3000 Hatvan Gábor Áron utca 15. fsz. 2. 

18. Dudásné Csikós Ágnes 3000 Hatvan Apafi utca 54. 

19. Fehér Katalin Edit 3000 Hatvan Kastélykert utca 16. 3/13. 

20. Feketéné Szál Andrea 3000 Hatvan Csányi út 16. 

21. Ferencz Beáta 3000 Hatvan Görgey utca 3. 
22. Ferkó Judit 3000 Hatvan Mészáros Lázár út 54. 

23. Forgóné Balog Tímea 3000 Hatvan Kölcsey Ferenc utca 11. 

24. Hatvani Ferencné 3000 Hatvan Gódor Kálmán utca 7. II/3. 

25. Havlik Dorina 3000 Hatvan Barcsay Jenő utca 20. 

26. Hegyi Zoltán Tiborné 3000 Hatvan Kopja utca 8. 

27. Horváthné Papp Magdolna 3000 Hatvan Teleki út 17. 

28. Hódi Regina 3000 Hatvan Dolgozók útja 18. 

29. Huczka Laura 3000 Hatvan Hegyalja út 126/B. 

30. Huczkáné Pintye Viktória 3000 Hatvan Hegyalja út 126/B. 

31. Ivádyné Horváth Veronika 3000 Hatvan Grassalkovich út 3. A. lph. 2/32. 

32. Juhászné Szlávik Anna 3000 Hatvan Viola utca 7. 

33. Kasa Gábor 3000 Hatvan Vas Gereben utca 6. 2/7. 

34. Kaszás József Ferenc 3000 Hatvan Kertész utca 76. 

35. Katonáné Krenyác Ildikó Anna 3000 Hatvan Vasvári Pál utca 27. 

36. Kelemen Magdolna Mária 3000 Hatvan Vereckei utca 5. 

37. Kellerné Hegyes Ágnes 3000 Hatvan Rákóczi út 70. 

38. Kovácsné Nagy Anita 3000 Hatvan Báthori István utca 67. 

39. Kozári Mónika 3000 Hatvan Munka utca 30. 

40. Könczöl Gáborné  3000 Hatvan Traktor utca 54. 

41. Krajcsné Kovács Judit 3000 Hatvan Géza fejedelem utca 3. 

42. Kurucz Ágnes 3000 Hatvan Batthyány utca 30. 

43. Kurucz Mariann  3000 Hatvan Kiss Ernő utca 9. 

44. Liktor Martin 3000 Hatvan Kisfaludy utca 29/B. 

45. Ludányi Mária Magdolna 3000 Hatvan Horváth Mihály út 10. 3/13. 

46. Lüleiné Bondár Erzsébet 3000 Hatvan Jókai utca 11. 

47. Maksa-Ferencsik Rita 3000 Hatvan Tabán út 77. 

48. Márkus Alexandra 3000 Hatvan Doktay Gyula utca 27. 

49. Máthéné Baráth Hajnalka 3000 Hatvan Várkonyi Sándor utca 23.  

50. Mátrai Erzsébet 3000 Hatvan Batthyány utca 4. 

51. Mátyássi Gábor József 3000 Hatvan Horváth Mihály út 19. 3/9. 

52. Melykó Róbert 3000 Hatvan Jávorka utca 2. 

53. Melykó Zoltán 3000 Hatvan Rákóczi út 53/2A. 

54. Melykóné Pócs Beáta 3000 Hatvan Rákóczi út 53/2A. 

55. Modora Mónika 3000 Hatvan Kosztolányi út 48. 

56. Nagy Mária 3000 Hatvan Ifjúság útja 20. fsz. 3. 

57. Nagyné Bozorádi Katalin 3000 Hatvan Batthyány utca 7. 

58. Nagyné Juhász Gabriella 3000 Hatvan Balassi Bálint út 27. 

59. Nagyné Kiss Edina 3000 Hatvan Kosztolányi utca 45. 

60. Nagyné Lénárd Gabriella 3000 Hatvan Úttörő utca 8. 

61. Nánási Andrea 3000 Hatvan Horváth Mihály út 10. 4/18. 

62. Orszáczky-Pásztor Veronika 3000 Hatvan István király utca 12/3. 

63. Osztríder Beáta 3000 Hatvan Doktay Gyula utca 32. 

64. Paraszt Mária 3000 Hatvan Horváth Mihály út 3. 6/4. 

65. Pintér Szilvia 3000 Hatvan Hegyalja út 9. 

66. Ráczné Sisa Ágnes 3000 Hatvan Munkácsy Mihály utca 9/A. 

67. Rezsnyák Lívia 3000 Hatvan Horváth Mihály út 8. 5/4. 

68. Rékasi Józsefné 3000 Hatvan Székely utca 17. 

69. Románné Kolozsi Andrea Mónika 3000 Hatvan Dézsmaszéki utca 34. 

70. Rusai Róbert 3000 Hatvan Kastélykert utca 5. I/6. 

71. Schoblocher Bernadett 3000 Hatvan Gedeon Béla utca 16. 

72. Sebák Lajosné 3000 Hatvan Nádasdy Tamás utca 9. 4/10. 



73. Simon Annamária 3000 Hatvan Czuczor Gergely utca 12. 

74. Siposné Gergely Nikoletta 3000 Hatvan Horváth Mihály út 19. 1/1. 

75. Soltész Sándor 3000 Hatvan Horváth Mihály út 1. 1/11. 

76. Storcz Emese Ágnes 3000 Hatvan Gódor Kálmán utca 21. 4/2/a. 

77. Szabó Etelka 3000 Hatvan Kastélykert utca 11. I/5. 

78. Szalai Emma Mária 3000 Hatvan Gódor Kálmán utca 1. fsz. 1. 

79. Szalatnai Éva 3000 Hatvan Bem József utca 29. 

80. Szegedi Veronika Csillag 3000 Hatvan Thököly utca 5. 

81. Szekeres Erzsébet  3000 Hatvan Kárpát utca 1/B. 

82. Szőke Lajosné  3000 Hatvan Bem József utca 63. 

83. Talabér Zsuzsanna 3000 Hatvan Gódor Kálmán utca 4. 1/14. 

84. Tamás Anita 3000 Hatvan Tabán út 28. 

85. Tamás Lászlóné 3000 Hatvan Kastélykert utca 9. 2/11. 

86. Torhosi Béla 3000 Hatvan Nádasdy Tamás utca 7. IV/39. 

87. Tóth Györgyné 3000 Hatvan Kölcsey Ferenc utca 88. 

88. Tóth József Sándor 3000 Hatvan Kölcsey Ferenc utca 20. 

89. Tóth Julianna 3000 Hatvan Hársfa utca 7. 

90. Tóth Tamás 3000 Hatvan Gorkij utca 12. 

91. Tóth Zoltán 3000 Hatvan Május 1. utca 7. 

92. Tóthné Kiss Beatrix 3000 Hatvan Május 1. utca 7. 

93. Tóthné Weizer Katalin 3000 Hatvan Kölcsey Ferenc utca 20. 

94. Ujné Sződi Margit 3000 Hatvan Kazinczy utca 5. 

95. Varga-Deák Dorina 3000 Hatvan Grassalkovich út 3/B. III/19. 

96. Vass Ádám István 3000 Hatvan Nádasdy Tamás út 7. I/12. 

97. Vincze-Dobó Katalin Krisztina 3000 Hatvan Kazinczy utca 8. 

98. Víg Endréné 3000 Hatvan Bástya utca 3. 

99. Vörösné Habó Judit 3000 Hatvan Kosztolányi út 20. 
 
szám alatti lakos.” 

 
Határozat száma:  82/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és 
legfőbb szerve a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. gazdasági évre vonatkozó 
üzleti tervét jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. február 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  83/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és 
legfőbb szerve Németh Beáta ügyvezető munkaszerződését a határozat mellékletét képező módosító okiratban 
foglaltaknak megfelelően 2022. január 1. napjától kezdődő hatállyal módosítja akként, hogy az ügyvezető 
munkabérét havi bruttó 700.000,- Ft összegre emeli fel. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a munkaszerződést módosító okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. február 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Munkaszerződést módosító okirat  

változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 
 
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

- székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2. 
- cg.száma: 10-09-034320 
- adószáma: 24756107-2-10 



- képviseli: Horváth Richárd polgármester  
 - mint munkáltató / a továbbiakban munkáltató / 
másrészről:  
 
Németh Beáta 
 - szül.idő:  
 - anyja neve:  
 - adóazonosító jele:  
 - lakcím:  
 - mint munkavállaló / a továbbiakban munkavállaló / 
 
között az alábbi feltételek mellett: 
 
Előzmények 
 
Szerződő Felek előadják, hogy egymással 2013. október 14. napján munkaszerződést kötöttek, mely munkaszerződést a 
munkavállaló munkakörének jelentős változása miatt jelen okirat keretében módosítják, és egységes szerkezetbe 
foglalják az alábbiak szerint, és ezzel egyidejűleg a korábbi 2013. október 14. napján megkötött munkaszerződés 
szövegét hatályon kívül helyezik: 
 
Munkáltató jelen okirat aláírásával elismeri, hogy munkavállaló munkáltatónál, illetőleg annak jogelődjeinél 2003. 
szeptember 15. napja óra folyamatosan alkalmazásban áll. Erre tekintettel a munkáltató munkavállaló vonatkozásában 
a felmondási idő, a végkielégítés, valamint a nyugdíjhoz történő jogszerző idő tekintetében ezen időtartamot jogszerző 
időnek ismeri el. 
 
1./ Szerződő felek jelen okirat aláírásával egyidejűleg megállapodnak abban, hogy munkáltató munkavállalót 2016. 
január 1. napjától kezdődően az ügyvezetői jogviszonyának fennállásáig tartó hatállyal, határozott időre munkaviszony 
keretében alkalmazza, míg munkavállaló kijelenti, hogy munkáltató alkalmazásába lép.  
 

Felek rögzítik, hogy a Munkavállaló jelen munkaviszonya keretében a Munkáltatója vezetője, így jelen jogviszonyra a 
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208–211. §-aiban szabályozott rendelkezések 
irányadóak. 
 
2) Felek a jelen munkaszerződésre vonatkozóan a munkakör fogalmát az alábbiakban határozzák meg: 
 
Munkavállaló munkaköre:   ügyvezető 
 
- Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok:  
Munkavállaló munkaköre: munkáltató, mint gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként a munkáltató, mint 
gazdasági társaság alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében és egyéb szabályzataiban 
foglalt feladatok elvégzése. 
 
A munkavállaló munkakörébe tartozó részletes feladatokat a társaság szervezeti és működési szabályzata, valamint a 
Hatvan Város Önkormányzatával megkötött közszolgáltatási szerződésben meghatározottak alapján készített munkaköri 
leírás tartalmazza. Munkavállaló kijelenti, hogy – a munkáltató részletesen tájékoztatta a munkakörébe tartozó 
feladatokról, melyeket megismert és magára nézve kötelezőnek ismert el.  

 
Munkavállaló nyilatkozik, hogy a munkakör ellátásához a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szakképzettséggel 
és szakmai tapasztalattal rendelkezik. 
 
 - Munkavállaló személyi alapbére: - bruttó 700.000,-Ft/hó, azaz bruttó Hétszázezer forint/hó  
 
3./ Amennyiben Munkáltató esetenként egyéb juttatásokat is biztosít Munkavállaló részére, úgy azokat a bérjegyzék 
tartalmazza. A munkabér kifizetése a tárgyhót követő hónap 10. napjáig esedékes. 
 
4./ Munkavállaló felett a munkáltatói jogokat a tulajdonosi jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzati képviselő-
testületét képviselő Hatvan Város Polgármestere gyakorolja. 
 
5./ Munkavállaló Felek eltérő megállapodásának hiányában munkáját a munkáltató székhelyén - illetőleg amennyiben a 
munkáltató által meghatározott feladat jellege ezt indokolja, úgy a feladat ellátásához szükséges társasági telephelyen, 
fióktelepen, illetőleg a konkrét feladat által meghatározott egyéb helyen - köteles végezni. 
 



6./ A munkavállaló havi munkaidő beosztását maga állapítja meg, munkavállaló éves rendes szabadsága 50 %-ával 
maga rendelkezik. A munkavállalót a rendkívüli munkaidőben történő munkavégzésért ellenérték nem illeti meg. 
 
7./ Munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatkörébe tartozó munkát becsületesen és lelkiismeretesen 
elvégzi, a kapott utasításokat teljesíti, betartja a munkavédelmi rendelkezéseket és előírásokat, valamint a 
munkafegyelemre vonatkozó egyéb szabályokat. Munkavállaló elismeri, hogy őt munkáltató jelen okirat aláírását 
megelőzően már részletes munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesítette. 
 
8./ Munkavállaló, mint vezető a vezetői tevékenységének keretében gondatlan károkozás esetén az Mt. 209 § (4) 
bekezdése, valamint a 179 §-a szerint tartozik felelősséggel. 
 
9./ A jelen határozott időre létesített munkaviszony megszűnik, ha felek közös megegyezéssel megszüntetik vagy felek 
valamelyike azt egyoldalúan felmondja. A munkavállaló munkaviszonya felmondás keretében indokolás nélkül, írásban 
bármikor felmondható. 
 
Az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül 
legfeljebb azonban az annak alapjául szolgáló ok bekövetkezésétől számított 1 éven belül, bűncselekmény elkövetése 
esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni. 
 
Munkavállaló tudomással bír arról, és elfogadja, hogy amennyiben a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság tulajdonosi jogokat gyakorló szerve Hatvan Város Önkormányzata az ügyvezetői megbízatását 
bármikor határozatával visszavonja ezen határozat jelen munkaszerződés megszűnését is maga után vonja. 
 
10./ Felek jelen munkaszerződés aláírásával egyidejűleg kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az azonnali hatályú 
felmondás alapjául szolgáló lényeges kötelezettség megszegésének tekintik - többek között - az alábbi magatartásokat: 
 
a./ a munkafegyelem rendszeres megsértése  
b./ a mindenkor szükséges változó tevékenység fel nem vállalása vagy nem az elvárásnak megfelelő fogadása eseten 
c./ olyan magatartás tanúsítása, mely a munkaadó társaság érdekeit súlyosan sérti 
d./ a munkáltatói jogokat gyakorló személy utasításának be nem tartása 
e./ a munkáltató üzleti tevékenységére vonatkozó üzemi, üzleti titoktartási kötelezettség megszegése 
h./ a munkáltató szervezeti rendszerében megjelölt további vezető állású munkavállalókkal együttműködés hiánya 
 
11./ A munkavállaló további munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt nem létesíthet kivéve, 
ha tudományos, oktatói, illetve szerzői jogi védelem alá eső tevékenységre létesítette azt. A munkavállaló nem 
szerezhet részesedést- nyilvánosan működő részvénytárságban való részvényszerzés kivételével - a munkáltatóéval 
azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, illetve a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más 
gazdálkodó szervezetben. A munkavállaló nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe 
tartozó ügyleteket.  
 
A munkavállaló köteles bejelenteni, ha a közeli hozzátartozója tagja lett a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló 
tevékenységet folytató, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, illetőleg 
vezetőként munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet folytató 
munkáltatónál.  
 
12./ Ha a munkavállaló a 11./ pontban meghatározott tilalmat megszegi, a munkáltató jogosult a munkavállaló 
munkaviszonyát rendkívüli felmondással megszüntetni, a munkáltató kártérítést követelhet, vagy kártérítés helyett 
követelheti, hogy a munkavállaló a saját részére kötött ügyletet engedje át, vagy a más számlájára kötött ügyletből eredő 
hasznát kiadja, vagy arra vonatkozó követelését a munkáltatóra engedményezze. 
 
13./Munkavállaló nyilatkozik, hogy foglalkozás egészségügyi vizsgálaton részt vett és nincsen semminemű olyan 
betegsége, melyet a foglalkozás egészségügyi vizsgálatot végző orvos és munkáltató részére nem közölt volna. 
 
14./ A munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, mely a munkáltató jogos 
gazdasági érdekét sérti vagy veszélyezteti.  
Munkavállaló a munkaviszonya fennállása alatt és azt követően is köteles a munkáltató tevékenységéről tudomására 
jutott információkat, adatokat és tényeket bizalmasan kezelni, azokat a munkáltató hozzájárulása nélkül harmadik 
személyekkel nem közölheti. Ezen kötelezettség megszegése esetén a munkavállaló kártérítési felelősséggel tartozik a 
munkáltatónak. 
 
15./ Jelen munkaszerződés által nem érintett egyéb kérdésekben a munkaviszonyra vonatkozó szabályok, de különösen 
a Munka Törvénykönyvének szabályai az irányadók. 
 



Jelen okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt alulírott napon és 
helyen saját kezűleg, jóváhagyólag írták alá. 
 
Hatvan, 2022. február 24. 
 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 
képviseli: Horváth Richárd polgármester munkáltató 

 

Németh Beáta 
munkavállaló 

 
Határozat száma:  84/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és 
legfőbb szerve a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére a határozat 
mellékletében meghatározottak szerint célprémium feladatot ír ki.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. február 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

Célprémium feladat kiírás 

Németh Beáta, a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: GSZ 60 Kft.) ügyvezetője részére.  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a GSZ 60 Kft. 2022. évi üzleti tervét.  

A képviselő-testület a 2022. évi üzleti tervben rögzített célok megvalósításának ösztönzése, így különösen a társaság 
eredményes működése és a stabil likviditási helyzet megőrzése érdekében, az ügyvezető részére az alábbi célprémium 
feladatokat határozza meg: 

1./  Az üzleti tervben rögzített 2.024 eFt adózás előtti eredmény elérése. 

Kifizethető prémium: a 2022. évi éves alapbér 10%-a. Az eredmény terv alatti teljesítése esetén annak 50 %-
áig a kifizethető prémium arányosításra kerül, a tervezett eredmény 50 % alatti teljesítése esetén prémium nem 
fizethető; terv feletti teljesítésnél arányosításra nem kerül sor.   

Értékelés és kifizetés határideje: A 2022. évi beszámoló jóváhagyásakor. 

2./ A lakásüzemeltetési üzletágnál fontos mutató a lakók felé 2022. évben ténylegesen kiszámlázott díjak határidőre 
történő beszedése. Ezen díjbevételekből 2022. december 31-én a könyvelésben kimutatott vevőkintlévőség 
nem lehet magasabb, mint a 2022. évben kiszámlázott díjak 6%-a. 

Kifizethető prémium: a 2022. évi éves alapbér 10%-a. Arányosításra alul vagy felül teljesítés esetén nem kerül 
sor. 

A célprémium kifizetésének feltétele, hogy a társaság saját vagyonát megőrizze.  
(a 2022. évi társasági szintű eredmény nem lehet negatív!) 

Értékelés és kifizetés határideje: A 2022. évi beszámoló jóváhagyásakor. 

A képviselő-testület fenntartja azt a jogát, hogy amennyiben az ügyvezető a 2022. év során munkájában súlyos 
mulasztást vagy fegyelmi vétséget követ el, a prémium feladat teljesítés ellenére is a kifizetést megvonja vagy 
csökkentse.  

Egyebekben az Önkormányzat gazdasági társaságaira vonatkozó javadalmazási szabályzat és a Munka Törvénykönyve 
előírásai az irányadók. 

Hatvan, 2022. február 24. 
 
 Horváth Richárd 
 polgármester 



Határozat száma:  85/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb 
szerve a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét 
jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. február 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  86/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb 
szerve Kodákné Nagy Ágnes ügyvezető munkaszerződését a határozat mellékletét képező módosító okiratban 
foglaltaknak megfelelően 2022. január 1. napjától kezdődő hatállyal módosítja akként, hogy az ügyvezető 
munkabérét havi bruttó 700.000,- Ft összegre emeli fel. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a munkaszerződést módosító okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. február 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 

Munkaszerződést módosító okirat 
 
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
 
Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
 - székhelye: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2 
 - cg.száma: 10-09-034409 
 - adószáma: 24799591-2-10 
 - képviseli: Horváth Richárd polgármester 
 - mint munkáltató / a továbbiakban munkáltató / 
másrészről:  
 
Kodákné Nagy Ágnes 

- Születési hely és idő:  
- Anyja születési neve:  
- Lakcím:  
- Adóazonosító jele:  
- mint munkavállaló / a továbbiakban munkavállaló / 

 
között az alábbi feltételek mellett: 
 
1./ Szerződő felek megállapítják, hogy munkáltató munkavállalót 2019. november 12. napjától kezdődő hatállyal 
munkaviszony keretében határozatlan időre alkalmazza. 
 
Felek a fenti időtartamra fennálló munkaviszony alapját képező munkaszerződést 2022. január 1. nap hatállyal egyező 
és közös akarat elhatározással az alábbiak szerint módosítják:  
 
2./ Felek a jelen munkaszerződésre vonatkozóan a munkakör fogalmát az alábbiakban határozzák meg: 
 
Munkavállaló munkaköre:  ügyvezető 
 
- Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok:  
 
Munkavállaló munkaköre: munkáltató, mint gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként, a gazdasági társaság alapító 
okiratában, szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében és egyéb szabályzataiban foglalt feladatok elvégzése. 
 
A munkavállaló munkakörébe tartozó részletes feladatokat a társaság szervezeti és működési szabályzata, valamint a 
Hatvan Város Önkormányzatával megkötött közszolgáltatási szerződésben meghatározottak alapján készített munkaköri 
leírás tartalmazza. Munkavállaló kijelenti, hogy – a munkáltató részletesen tájékoztatta a munkakörébe tartozó 
feladatokról, melyeket megismert és magára nézve kötelezőnek ismert el.  

 



Munkavállaló nyilatkozik, hogy a munkakör ellátásához a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szakképzettséggel 
és szakmai tapasztalattal rendelkezik. 
 
 - Munkavállaló személyi alapbére: - bruttó 700.000,-Ft/hó, azaz bruttó Hétszázezer forint/hó  
 
 
Szerződő Felek között 2019. november 12. napján kelt munkaszerződés jelen módosító okirattal nem érintett 
rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
Jelen okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon 
saját kezűleg, jóváhagyólag aláírták. 
Hatvan, 2022. február 24. 
 
 

Hatvani Közétkeztetési Kft. 
képviseli: Horváth Richárd polgármester 

munkáltató 

Kodákné Nagy Ágnes 
munkavállaló 

 
Határozat száma:  87/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb 
szerve a Hatvani Közétkeztetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére a határozat 
mellékletében meghatározottak szerint célprémium feladatot ír ki.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. február 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

 
Célprémium feladat kiírás 

 
Kodákné Nagy Ágnes, a Hatvani Közétkeztetési Kft. (a továbbiakban: Közétkeztetési Kft.) ügyvezetője részére.  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Közétkeztetési Kft. 2022. évi üzleti tervét.  
A képviselő-testület az üzleti tervben rögzített célok megvalósításának ösztönzése, így különösen az élelmezési napok 
számának növelése és a társaság eredményes működése, vagyonának gyarapítása érdekében az ügyvezető részére az 
alábbi célprémium feladatokat határozza meg.  
 

1. A célprémium kifizetésének feltétele: 2022. évben az élelmezési napok száma érje el a 419 312-es számot. 
 

Kifizethető prémium: a célszám elérése esetén a 2022. évi éves alapbér 10%-a.  
 
A tervben rögzített éves szintű élelmezési napok száma – mint cél-szám – korrigálandó a COVID-19 
járvánnyal összefüggésben elrendelt veszélyhelyzet alatti karantén miatt kieső élelmezési napok számával.     
Terv alatti teljesítés esetén arányosításra kerül sor, a terv alatti teljesítés esetén minden 1 %-os élelmezési nap-
szám csökkenéssel a kifizethető prémium mértéke 1 %-kal csökken. 
Értékelés és kifizetés határideje: A 2022. évi beszámoló jóváhagyásakor. 
 

2. A célprémium kifizetésének feltétele: A társaság a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által végzett 
ellenőrzéseken a jelenlegi szakmai szempontú és működésével közvetlenül összefüggő minősítéseit tartsa meg 
vagy magasabb minősítési eredményt érjen el.  

Kifizethető prémium: a célszám elérése esetén a 2022. évi éves alapbér 10%-a. 
 

Értékelés és kifizetés határideje: A 2022. évi beszámoló jóváhagyásakor. 
 
A képviselő-testület fenntartja azt a jogát, hogy amennyiben az ügyvezető a 2022. év során munkájában súlyos 
mulasztást vagy fegyelmi vétséget követ el, a prémium feladat teljesítés ellenére is a kifizetést megvonja vagy 
csökkentse.  
 



Egyebekben az Önkormányzat gazdasági társaságaira vonatkozó javadalmazási szabályzat és a Munka Törvénykönyve 
előírásai az irányadók. 
 
Hatvan, 2022. február 24. 
 
 
 Horváth Richárd 
 polgármester 

 
Határozat száma:  88/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. február 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  89/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve dr. Borbás Zsuzsanna Éva ügyvezető munkaszerződését a határozat 
mellékletét képező módosító okiratban foglaltaknak megfelelően 2022. január 1. napjától kezdődő hatállyal 
módosítja akként, hogy az ügyvezető munkabérét havi bruttó 700.000,- Ft összegre emeli fel. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a munkaszerződést módosító okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. február 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
M u n k a s z e r z ő d é s t 

módosító okirat 
 
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
 
HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező  
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 - cg.száma: 10-09-032167 
 - adószáma: 23467323-2-10 
 - képviseli: Horváth Richárd polgármester 
 - mint munkáltató / a továbbiakban munkáltató / 
 
másrészről:  
dr. Borbás Zsuzsanna Éva 
 
- Születési hely és idő:  
- Anyja születési neve:  
- Lakcím:  
- Adóazonosító jele:  
- TAJ:  
- mint munkavállaló / a továbbiakban munkavállaló / 
 
között az alábbi feltételek mellett: 
 

1. Szerződő Felek megállapítják, hogy egymással 2018. január 31. napján munkaszerződést kötöttek, mely 
szerződést közös megegyezéssel módosítanak az alábbiak szerint: 

 
2. Szerződő Felek a munkaszerződés 2. pontjának személyi alapbérre vonatkozó rendelkezését az alábbiak szerint 

módosítják: 
 

 - Munkavállaló személyi alapbére: - bruttó 700.000,-Ft/hó, azaz Hétszázezer forint/hó  



 
3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésmódosítás rendelkezései 2022. január 1. napjától 

lépnek hatályba. 
 
4. A munkaszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

 
Jelen okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt alulírott napon és 
helyen saját kezűleg, jóváhagyólag írták alá. 
 
Hatvan, 2022. február 24. 
 
 

HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság 
képviseli: Horváth Richárd polgármester 

tulajdonos képviselője 
munkáltató 

dr. Borbás Zsuzsanna Éva 
munkavállaló 

 

 
Határozat száma:  90/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére a határozat mellékletében meghatározottak szerint 
célprémium feladatot ír ki.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. február 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

 
Célprémium feladat kiírás 

 
Dr. Borbás Zsuzsanna, a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: 
Hatvani Média Kft.) ügyvezetője részére.  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Hatvani Média Kft. 2022. évi üzleti tervét.  
A képviselő-testület a 2022. évi üzleti tervben rögzített célok megvalósításának ösztönzése, így különösen a 
közszolgáltatási szerződésben rögzítettek megvalósítása, a társaság saját vagyonának megőrzése és a saját (vállalkozói) 
árbevétel növelése érdekében, az ügyvezető részére az alábbi célprémium feladatokat határozza meg. 

1. Az üzleti tervben rögzített 62 520 e Ft saját árbevételből (a közvetített szolgáltatások értéke nélküli) 25 100 e 
Ft vállalkozói árbevétel teljesítése. 

 
Kifizethető prémium: a 2022. évi éves alapbér 5%-a.  
Terv alatti teljesítésnél arányosításra nem kerül sor, de igazolhatóan a COVID-19 járvány alatti veszélyhelyzet 
miatt kieső bevétellel (pl. jegyárbevétel) az éves terv a prémium feladat értékelésénél korrigálandó.    
Terv feletti teljesítésnél a vállalkozói árbevétel minden további 1 %-kal történő túlteljesítése esetén az éves 
alapbér további 1 %-a, de maximum 5 % fizethető.  

             A célprémium kifizetésének feltétele, hogy a társaság saját vagyonát megőrizze. 
             (a 2022. évi társasági szintű eredmény nem lehet negatív!) 
 
Értékelés és kifizetés határideje: A 2022. évi éves beszámoló jóváhagyásakor. 
 

2. Feladat: 2022. évben 285 eFt adózás előtti eredmény elérése.   
Kifizethető prémium: a 2022. évi éves alapbér 10 %-a. 
Arányosításra sem terv alatti, sem terv feletti teljesítés esetén nem kerül sor.   

Értékelés és kifizetés határideje: A 2022. évi beszámoló jóváhagyásakor. 
 



A célprémium kifizetésének további feltétele (mindkét feladatpontnál), hogy a 2022. évre az Önkormányzat és a 
Hatvani Média Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatok maradéktalanul megvalósuljanak.   

A képviselő-testület fenntartja azt a jogát, hogy amennyiben a közszolgáltatási szerződésben foglaltak a társaság nem 
megfelelő munkája miatt csak részben teljesülnek, vagy az ügyvezető a 2022. év során munkájában súlyos mulasztást 
vagy fegyelmi vétséget követ el, a prémium feladat számszaki teljesítés ellenére is a kifizetést megvonja, vagy 
csökkentse.  
Egyebekben az Önkormányzat gazdasági társaságaira vonatkozó javadalmazási szabályzat és a Munka Törvénykönyve 
előírásai az irányadók. 
 
Hatvan, 2022. február 24. 
 
 
 Horváth Richárd 
 polgármester 

 
Határozat száma:  91/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonában álló HATVANI MÉDIA és 
Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) Hatvan város részére ellátandó közfeladatok tárgyában megkötött 
közszolgáltatási szerződést 2022. március 1. napjától kezdődő hatállyal a határozat melléklete szerinti tartalommal 
módosítja és egységes szerkezetbe foglalja. 
A képviselő-testület a közszolgáltatási szerződést módosító okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét annak aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. február 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 91/2022. (II. 24.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  92/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb 
szerve a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. gazdasági évre vonatkozó üzleti 
tervét jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. február 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  93/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-037769, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb 
szerve a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét 
jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. február 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  94/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-037769, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 
Török Éva ügyvezető munkaszerződését a határozat mellékletét képező módosító okiratban foglaltaknak 
megfelelően 2022. január 1. napjától kezdődő hatállyal módosítja akként, hogy az ügyvezető munkabérét havi 
bruttó 700.000,- Ft összegre emeli fel. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a munkaszerződést módosító okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. február 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 
 
 



Munkaszerződést módosító okirat 
 
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
 
Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  
 
 - székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2 
 - képviseli: Horváth Richárd polgármester 
 - adószáma: 27132377-2-10 
 - mint munkáltató / a továbbiakban munkáltató / 
másrészről:  
Török Éva 

- Születési hely és idő:  
- Anyja születési neve:  
- Lakcím:  
- Adóazonosító jele:  
- TAJ:  
- mint munkavállaló / a továbbiakban munkavállaló / 

 
között az alábbi feltételek mellett: 
 
1./ Szerződő felek megállapítják, hogy munkáltató munkavállalót 2020. január 1. napjától kezdődő hatállyal 
munkaviszony keretében határozatlan időre alkalmazza. 
 
Felek a fenti időtartamra fennálló munkaviszony alapját képező munkaszerződést 2022. január 1. nap hatállyal egyező 
és közös akarat elhatározással az alábbiak szerint módosítják:  
 
2./ Felek a jelen munkaszerződésre vonatkozóan a munkakör fogalmát az alábbiakban határozzák meg: 
 
Munkavállaló munkaköre:  ügyvezető 
 
- Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok:  
Munkavállaló munkaköre: munkáltató, mint gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként, a gazdasági társaság alapító 
okiratában, szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében és egyéb szabályzataiban foglalt feladatok elvégzése. 
 
A munkavállaló munkakörébe tartozó részletes feladatokat a társaság szervezeti és működési szabályzata, valamint a 
Hatvan Város Önkormányzatával megkötött közszolgáltatási szerződésben meghatározottak alapján készített munkaköri 
leírás tartalmazza. Munkavállaló kijelenti, hogy – a munkáltató részletesen tájékoztatta a munkakörébe tartozó 
feladatokról, melyeket megismert és magára nézve kötelezőnek ismert el.  

 
Munkavállaló nyilatkozik, hogy a munkakör ellátásához a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szakképzettséggel 
és szakmai tapasztalattal rendelkezik. 
 
 - Munkavállaló személyi alapbére: - bruttó 700.000,-Ft/hó, azaz Hétszázezer forint/hó  
 
Szerződő Felek között 2019. november 12. napján kelt munkaszerződés jelen módosító okirattal nem érintett 
rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
Jelen okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon 
saját kezűleg, jóváhagyólag aláírták. 
 
Hatvan, 2022. február 24. 
 
 

Hatvani Szolgáltató Kft. 
képviseli: Horváth Richárd polgármester 

munkáltató 

Török Éva 
munkavállaló 

 
Határozat száma:  95/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-037769, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb 



szerve a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére a határozat mellékletében 
meghatározottak szerint célprémium feladatot ír ki.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. február 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

 
Célprémium feladat kiírás 

 
Török Éva, a Hatvani Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: HSZ Kft.) ügyvezető igazgatója részére.  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a HSZ Kft. 2022. évi üzleti tervét.  
A képviselő-testület az üzleti tervben rögzített célok megvalósításának ösztönzése, így különösen a saját bevételek 
növelése, a társaság eredményes működése és a városi parkok, közterek esztétikai látványának igényes, magas 
színvonalú biztosítása érdekében az ügyvezető részére az alábbi célprémium feladatokat határozza meg.  
 

1. Az üzleti tervben rögzített 5.972 eFt adózás előtti eredmény elérése. 

Kifizethető prémium: a 2022. évi éves alapbér 10%-a.  Az eredmény terv alatti teljesítése esetén annak 50 %-
áig a kifizethető prémium arányosításra kerül, a tervezett eredmény 50 % alatti teljesítése esetén prémium nem 
fizethető; terv feletti teljesítésnél arányosításra nem kerül sor. 
Értékelés és kifizetés határideje: A 2022. évi beszámoló jóváhagyásakor. 

 
2. A városi parkok, közterek virágosításával, a zöldterületek kiemelt gondozásával felkészíteni a várost a Virágos 

Magyarországért vagy egyéb más, az ápolt, szép környezetről szóló pályázaton való indulásra. 

Kifizethető prémium: az éves alapbér 10%-a. 

A célprémium kifizetésének feltétele, hogy a társaság saját vagyonát megőrizze. 
(a 2022. évi társasági szintű eredmény nem lehet negatív!) 

Értékelés és kifizetés határideje: A 2022. évi beszámoló jóváhagyásakor. 
 

A képviselő-testület fenntartja azt a jogát, hogy amennyiben az ügyvezető a 2022. év során munkájában súlyos 
mulasztást vagy fegyelmi vétséget követ el, a prémium feladat teljesítés ellenére is a kifizetést megvonja vagy 
csökkentse.  
 
Egyebekben az Önkormányzat gazdasági társaságaira vonatkozó javadalmazási szabályzat és a Munka Törvénykönyve 
előírásai az irányadók. 
 
Hatvan, 2022. február 24. 
 
 
 Horváth Richárd 
 polgármester 

 
Határozat száma:  96/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a 
alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a mellékelt táblázat szerint 
elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 96/2022. (II. 24.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  97/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a társulás 2021. évi költségvetésének a társulási tanács által történő 
módosítását a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal támogatja.  



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Társulási 
Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen 
határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. február 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 97/2022. (II. 24.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  98/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a határozat 1. és 2. számú melléklete szerint a társulás 2022. évi 
költségvetésének a társulási tanács által történő elfogadását támogatja. 
 
A társulás 2022. évi kiadási és bevételi fő összege: 166.470.017,- Ft, ebből: 
A.)  - működési bevétel:  10.462.045,- Ft 
 - működési kiadás:     9.814.338,- Ft 
folyó évi működési költségvetés egyenlege: 647.707,- Ft. 

B.)  - felhalmozási bevétel:  41.007.972,- Ft 
 - felhalmozási kiadás:   85.573.800,- Ft 

folyó évi felhalmozási költségvetés egyenlege: - 77.565.828,- Ft, mely összeg a fejlesztési céltartalék összegéből 
kerül finanszírozásra. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Társulási 
Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen 
határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. február 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 98/2022. (II. 24.) sz. képviselő-testületi határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma:  99/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdés 
szerinti, a társulás 2022. évre vonatkozó közbeszerzési tervének a társulási tanács által történő elfogadását az 
alábbiak szerint támogatja: 

 
Időbeli ütemezés  

A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége  

Irányadó 
eljárásrend  

Tervezett 
eljárás 
fajtája  

Az  eljárás 
megindításának 

tervezett 
időpontja  

Szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja  

Becsült érték  
nettó  

(forint)  

Árubeszerzés 
2 db tehergépjármű és 1 db 

ágaprító berendezés 
beszerzése 

Nemzeti  nyílt 2022. március  2022. 
szeptember 

66.141.732,- 

 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács tagjaként Hatvan Város 
Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően 
szavazati jogát gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. március 3. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  100/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja egyetért azzal, hogy Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsa a 2022. évi közbeszerzési tervében jóváhagyott 
„tehergépjárművek és ágaprító berendezés beszerzése” tárgyú árubeszerzés közbeszerzési feladatainak 
ellátására dr. Dóka Zsolt egyéni ügyvéd (2000 Szentendre, Széchenyi tér 35. I/6.) árajánlatát fogadja el és bízza 



meg nettó 600.000,- Ft + ÁFA értékben. A szolgáltatás ellenértéke a Hatvan és Térsége Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2022. évi költségvetésébe betervezésre került. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács tagjaként Hatvan Város 
Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően 
szavazati jogát gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. március 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  101/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja támogatja, hogy a Szelektív Nonprofit Kft. és a Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás között 2017. november 15. napján létrejött 
vagyonkezelési szerződés szerinti vagyonkezelői jog ellenértékének összege 8.000.000,- Ft + Áfa összegre 
módosuljon. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács tagjaként Hatvan Város 
Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően 
szavazati jogát gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. február 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  102/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás tagja támogatja a Szelektív Nonprofit Kft. és a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás közötti 2017. november 13. napján 977-106/2017. iktatószámon megkötött és 
jelenleg hatályban és érvényben lévő vagyonkezelési szerződés azon módosítását, hogy a vagyonkezelési díj 
2022. évtől 5.000.000 Ft + ÁFA-ról  8.000.000 Ft + ÁFA-ra, azaz 3.000.000 Ft + ÁFA-val kerüljön megemelésre. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási 
tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen 
határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja, valamint a Társulási Megállapodás módosítását aláírja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. március 3. társulási tanács ülése, vagy megismételt ülése 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  103/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás tagja minősített többséggel elfogadja a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Megállapodásának a jelen előterjesztés mellékletét képező 
módosítását. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási 
tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen 
határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja, valamint a Társulási Megállapodás módosítását aláírja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. március 3. társulási tanács ülése, vagy megismételt ülése 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  104/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a soron következő társulási tanácsi ülésen igennel 
szavaz a Társulás 2022. évi költségvetésének elfogadásáról jelen határozat 1. számú és 2. számú melléklete 
szerinti részletezett tartalommal, a következő főösszegekkel: 

A Társulás 2022. évi kiadási és bevételi főösszege 2.983.670.262,- Ft 

ebből: 
A) - 2022. évi működési bevétel: 15.285.362,- Ft 

- 2022. évi működési kiadás: 15.285.362,- Ft 
B) - 2022. évi felhalmozási bevétel: 2.968.384.900,- Ft 

- 2022. évi felhalmozási kiadás: 2.968.384.900,- Ft 
C) A társult önkormányzatok 2022. évi működési hozzájárulása 105. 000,- Ft/év.  
 



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan Város polgármesterét, hogy a társulási 
tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen vagy a 
megismételt ülésen az előterjesztésnek megfelelően szavazati jogát gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. március 3. társulási tanács ülése, vagy megismételt ülése 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 104/2022. (II. 24.) sz. képviselő-testületi határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma:  105/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a soron következő társulási tanácsi ülésen igennel 
szavaz a Társulás 2022. évi belső ellenőrzési terve elfogadásáról az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti 
tartalommal. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a soron következő társulási tanács ülésen igennel 
szavaz a Vincent Auditor Kft. (székhely: 2373 Dabas, Tavasz u. 3., képviseli: Lisztes-Tóth Linda) belső ellenőrzési 
feladat ellátásával kapcsolatos megbízásáról, 190.000,- Ft + ÁFA összegben. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási 
tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen vagy a 
megismételt ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. március 3. társulási tanács ülése, vagy megismételt ülése 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  106/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a soron következő társulási tanácsülésen igennel 
szavaz a társulás 2022. évi közbeszerzési tervének az elfogadásáról az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti 
tartalommal.  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási 
tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen vagy a 
megismételt ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. március 3. társulási tanács ülése, vagy megismételt ülése 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  107/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Polgármesteri Hivatal alábbi, 2022. 
március 1-jén hatályba lépő szabályzatait: Számviteli politika, Számlarend, Pénzkezelési szabályzat, 
Kötelezettségvállalási szabályzat, Cafeteria szabályzat, Gazdálkodási Iroda ügyrendje, Integrált 
kockázatkezelés eljárásrendje, Belső kontrollrendszer szabályzat, A közérdekű bejelentések, panaszok 
kezelésének eljárásrendje, és Megállapodás a pénzügyi-gazdasági feladatok, a munkamegosztás és 
felelősségvállalás rendjéről.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. március 1. (a szabályzat hatályba léptetésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  108/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 
3.) vezetőjének, Sinkovics Erikának a munkabérét a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a 
kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII.6.) Korm. rendelet alapján 2022. január 1. napi 
visszamenőleges hatállyal határozatlan időre az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
 - Alapbér:  486 000,- Ft 
- Vezetői megbízás:  54 000,- Ft 
- Munkabér összesen:  540 000,- Ft 
 
A pénzügyi fedezet az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. március 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 



Határozat száma:  109/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 24.) vezetőjének, Valló Edének a munkabérét a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és 
a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII.6.) Korm. rendelet alapján 2022. január 1. napi 
visszamenőleges hatállyal határozatlan időre az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
 - Alapbér:  438 000,- Ft 
- Vezetői megbízás: 54 000,- Ft 
- Munkabér összesen:  492 000,- Ft 
 
A pénzügyi fedezet az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. március 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
Határozat száma:  110/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény (székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) vezetőjének, Kökény Ferencnek a munkabérét a munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény és a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII.6.) Korm. rendelet alapján 
2022. január 1. napi visszamenőleges hatállyal határozatlan időre az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
 - Alapbér:  474 000,- Ft 
- Vezetői megbízás: 54 000,- Ft 
- Munkabér összesen:  528 000,- Ft 
 
A pénzügyi fedezet az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. március 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
Határozat száma:  111/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az Ady Endre Könyvtár (székhelye: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 3.) 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. március 4. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  112/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja az Ady Endre Könyvtár (székhelye: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 3.) 2022. évi munkatervét.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. december 31. (a munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésére) 
F e l e l ő s  : az Ady Endre Könyvtár igazgatója 

 
Határozat száma:  113/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Grassalkovich Művelődési Ház (székhelye: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 24.) 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. március 4. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  114/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Grassalkovich Művelődési Ház (székhelye: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 24.) 2022. évi munkatervét, mely tartalmazza az intézmény éves szolgáltatási tervét is.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. december 31. (a munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésére) 
F e l e l ő s  : a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatója 

 
 
 



Határozat száma:  115/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.; a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény jogelődje) 2021. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. március 4. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  116/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) 2022. évi munkatervét.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. december 31. (a munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésére) 
F e l e l ő s  : a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény igazgatója 

 
Határozat száma:  117/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház (székhely: 
3000 Hatvan, Mészáros Lázár u. 6-8.) 2021. évi közművelődési feladatellátásáról szóló beszámolóját.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. március 4. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  118/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20.599.000,- Ft (azaz Húszmillió-ötszázkilencvenkilencezer 
forint) támogatást nyújt az „Alapítvány a hatvani I. István Általános Iskola támogatására” elnevezésű alapítvány 
(3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) részére a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola „Bosch” 
osztályok működésével kapcsolatos többletköltségek biztosítására, és felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre került.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. március 10. (a támogatási szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  119/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi az „Alapítvány a hatvani I. István Általános Iskola 
támogatására” elnevezésű alapítvány (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) részére a 2021. évben kiutalt 
támogatási összegből fel nem használt 5.242.380,- Ft maradványösszegnek a 2022. évben, és a támogatási 
szerződésben felsorolt működési feladatoktól eltérően felhalmozási célra történő felhasználását. A képviselő-
testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatási szerződés aláírására.” 

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

 
Határozat száma:  120/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület 
(nyilvántartási száma: Egri Törvényszék 1388, székhelye: 3000 Hatvan, Nagy Lajos király útja 9.) által 2022. 
február 14. napján a hatvani 5331/40 hrsz.-ú ingatlanon létesült sport- és rendezvénycsarnok tulajdonjogának és 
az ezzel összefüggő járulékos kérdések rendezése tárgyában megküldött, a határozat mellékletét képező 
megállapodás tervezetét, illetve a 2022. február 22. napján tartott egyeztetésen az egyesület által tett szóbeli 
ajánlatát nem fogadja el. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a 2018. december 14. napján kelt 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodás rendelkezéseinek megfelelő 
megállapodás létrehozása és aláírása érdekében a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel további 
egyeztető tárgyalásokat folytasson.” 
 
H a t á r i d ő  : folyamatos 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 120/2022. (II. 24.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 



Határozat száma:  121/2022. (II. 24.) 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 Rózsa Dániel Bercel (lakcíme: 3000 Hatvan, Pázsit utca 11. 4. em. 1. 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 betervezésre került.” 
 
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:  122/2022. (II. 24.) 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 Czibolya Bella (lakcíme: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 10. 1. 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 betervezésre került.” 
 
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:  123/2022. (II. 24.) 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 Buron Marcell (lakcíme: 3000 Hatvan, Tabán út 22. 4. em. 15. 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 betervezésre került.” 
 
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:  124/2022. (II. 24.) 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 Kiss Larissza Korinna (lakcíme: 3000 Hatvan, Esze Tamás utca 3.) 
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 betervezésre került.” 
 
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:  125/2022. (II. 24.) 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 Tusán Balázs Zoltán (lakcíme: 3000 Hatvan, Radnóti Miklós utca 26.) 
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 betervezésre került.” 
 
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:  126/2022. (II. 24.) 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 Balog Andor Zalán (lakcíme: 3000 Hatvan, Kisfaludy utca 48.) 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 betervezésre került.” 
 
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:  127/2022. (II. 24.) 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 Tábi Lilien (lakcíme: 3000 Hatvan, Radnóti Miklós 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 betervezésre került.” 
 
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:  128/2022. (II. 24.) 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 Szabó Nóra (lakcíme: 3000 Hatvan, Mikes utca 41.) 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 betervezésre került.” 
 
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:  129/2022. (II. 24.) 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 Monori Liliána (lakcíme: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 168.) 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 betervezésre került.” 
 
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:  130/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Futball Club Hatvan Egyesület (székhely: 3000 
Hatvan, Népkert u. 2.) 2021. évi működéséről szóló beszámolóját. 
 
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:  131/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Lokomotív Sport Egyesület (székhely: 3000 
Hatvan, Boldogi út MÁV Sporttelep) 2021. évi működéséről szóló beszámolóját.” 
 
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:  132/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Góliát Diáksport Egyesület (székhely: 3000 
Hatvan, Szabadság út 13.) 2021. évi működéséről szóló beszámolóját.” 
 
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:  133/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Triton Triatlon Club Hatvan Sportegyesület 
(székhely: 3000 Hatvan, Dolgozók útja 13.) 2021. évi működéséről szóló beszámolóját.” 
 
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:  134/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Triton Triatlon Club Hatvan Sportegyesület 
Kosárlabda Szakosztálya (székhely: 3000 Hatvan, Dolgozók útja 13.) 2021. évi működéséről szóló beszámolóját.” 

 
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:  135/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Úszó, Vízilabda és Szabadidő Klub 
Sportegyesület (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 10. 2/8.) 2021. évi működéséről szóló beszámolóját.” 
 
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:  136/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi közfoglalkoztatási feladatainak 
ellátásáról szóló beszámoló elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  137/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítvánnyal (székhely: 
3000 Hatvan, Bercsényi u. 28.) a Hatvan város közigazgatási területéről a gyepmester által begyűjtött ebek 
átvételével és az átvett ebek átvételtől számított 15 napig történő tartásával kapcsolatos feladatok ellátására 
vonatkozóan megkötött megbízási szerződést módosítja a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával 
és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII. 27.) Korm. 
rendelet előírásainak megfelelően, valamint olyan módon, hogy a szerződésben szereplő 660.000,- Ft/hó (áfa-
mentes) megbízási díj megemelésre kerül 850.000,- Ft/hó (áfa-mentes) megbízási díjra. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre került. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megbízási szerződést módosító okirat 
aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megbízási szerződést módosító okirat aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  138/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Családbarát Hely tanúsító védjegy” megújítására pályázatot 
nyújt be a Hatvani Polgármesteri Hivatal (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) vonatkozásában. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  139/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a támogatási kérelem benyújtását a 
„Tehetségbarát Önkormányzat” Díj elnevezésű pályázati felhívásra. Az elnyerni kívánt díjjal járó támogatás 
1 500 000 Ft. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges további 
dokumentumok aláírására és nyilatkozatok megtételére.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  140/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP Plusz-1.3.1.-21 kódszámú, 
„Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” című felhívásra, amelynek célja többek között a 
Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv elkészítése. Az igényelhető 
vissza nem térítendő támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 80 millió Ft lehet. A támogatási 
intenzitás 100 %-os. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges 



nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. március 31. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  141/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP Plusz-1.3.1.-21 kódszámú, „Fenntartható 
városfejlesztési stratégiák támogatása” című felhívásra benyújtandó pályázat előkészítésére és lebonyolítására 
pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 226/2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozattal 
elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

1.) Lestyán Balázs alpolgármester; 
2.) Rátkai Attila városi főépítész; 
3.) Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
4.) Tóth Ivett pályázati osztályvezető; 
5.) Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző.” 
 

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

 
Határozat száma:  142/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Futópálya kialakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárást 
indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 56.394.769.- Ft + ÁFA, összesen bruttó 71.621.356.- Ft.  
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás bruttó 35.810.678.- Ft összegben pályázati forrásból 
biztosított, az azon felül szükséges bruttó 35.810.678.- Ft Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetésébe betervezésre került. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Futópálya kialakítása” elnevezésű, nettó 56.394.769.- Ft 
becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési 
eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 29/2021. (I. 27.) számú 
polgármesteri határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Johancsik Mónika, gazdálkodási irodavezető - a Bizottság elnöke; 
2.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző; 
3.) Vojtek Nikoletta, pályázati ügyintéző; 
4.) Papp Csaba, beruházási és műszaki ügyintéző; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. március 14. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  143/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 319/2021. (XII. 16.) számú képviselő-testületi határozat 
alapján indult, „Hatvani Strandfürdő területén található úszómedence hidegburkolatának felújítása” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás döntéshozója nyertes ajánlattevőnek a Füzeséri Építő Zrt.-t (székhely: 2173 Kartal, 
Alkotmány u. 55/A.) nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, és ajánlata tartalmazza 
a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. 
§ (2) bekezdés c) pontján alapuló, a legjobb ár-érték arány szerinti érvényes ajánlatot, azaz nettó 74.937.342.- Ft 
+ ÁFA, összesen bruttó 95.170.424.- Ft összesített ajánlati árnak, összesen 18 hónap jótállásnak, továbbá a 
munkaterületen a kommunális hulladék szelektív módon történő gyűjtésének a vállalását tartalmazó ajánlatot. 
A szerződés teljesítéséhez a pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe 
betervezésre került.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. március 5. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  144/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 45/2022. (I. 27.) számú határozatát módosítja, és annak 
szövegét egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint állapítja meg: 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati felhívásra, amelynek célja a hatvani 4930 hrsz.-ú, természetben 



a Hatvan, Batthyány utcának az 5. és 44. számú ingatlan között található szakaszának felújítása. A pályázat 
becsült összköltsége bruttó 80.295.608,- Ft. Az igényelt támogatási összeg 40.000.000,- Ft. A pályázat 
benyújtásához 40.295.608,- Ft pályázati önerő szükséges. A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre került. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, 
dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra.”” 
 
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:  145/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a 
városüzemeltetési kiadások között az „Útkarbantartás” költséghelyen betervezett bruttó 62.000.000,- Ft összeget 
az alábbi feladatok szerint osztja fel:  
 

2022. évi útkarbantartási feladatterv 

Megnevezés  Előirányzat  

Útkarbantartás (kátyúzás) 30.000.000,-Ft 

Földutak karbantartása 16.967.744,-Ft 

Jelzőlámpák üzemeltetése 1.032.256,-Ft 

Burkolati jelek festése 3.000.000,-Ft 

Tartalék keret 11.000.000,-Ft 

Összesen:  62.000.000,-Ft”  

 
H a t á r i d ő  : 2022. december 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  146/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1046 Budapest, Wolfner utca 6. 
1. em. 103.) bízza meg a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő utak útjavítási 
munkáival bruttó 30.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt 
az alábbi egységárak figyelembevételével: 
1.) Úthiba javítása és lezárása bitumenemulzióval, homokszórással: 14.732,- Ft/m2 
2.) Úthiba javítása és lezárása bitumenszalaggal: 16.027,- Ft/m2 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre került.” 
 
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:  147/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 5034/2, 5037/1, 5037/2, 5040 hrsz.-ú ingatlanoknak 
a határozat mellékletét képező 630477/2021 iktatószámú változási vázrajz szerinti  telekalakításával 
kapcsolatosan a hatvani 5040 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó 6. számmal jelölt 291 m2  területet érintő 
szennyvízvezetési szolgalmi jog törléséhez nem járul hozzá, azonban a szolgalmi jog telekalakításával 
kapcsolatos átvezetéséhez hozzájárulását adja azzal a tájékoztatással, hogy  változtatási tilalmat rendelt el a 
változtatási tilalom elrendeléséről szóló 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelettel az érintett ingatlanokra 
vonatkozóan.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (kérelmező értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 147/2022. (II. 24.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  148/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 4604/18/A/16 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, 
Tabán út 22. IV/15. szám alatti lakás elővásárlási és visszavásárlási jogának az ingatlan-nyilvántartásból történő 
törléséhez feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja, tekintettel az 5 éves határozott időtartam lejártára.” 



 
H a t á r i d ő  : 2022. február 28. (a határozat megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  149/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a H-bio Kft. (székhely: 9025 
Győr, Bécsi út 14.) használt sütőolaj és sütőzsír gyűjtése céljából 1 db 240 literes gyűjtőedényt helyezhessen ki a 
Hatvan, Batthyány utcában található üveghulladék-gyűjtő szigethez legfeljebb 6 hónapra tesztüzem jelleggel 
azzal, hogy a H-bio Kft. gondoskodik az összegyűlt használt sütőolaj és sütőzsír megfelelő gyakorisággal történő 
elszállításáról, vállalja a gyűjtőkonténer és környezetének tisztán tartását, valamint az esetleges károkért 
felelősséget vállal.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szükséges egyeztetések lefolytatására és a 
megállapodás megkötésére.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. március 31. (megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  150/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a CseppetSem! Program 
keretében a Biotrans Kft. (székhely: 2045 Törökbálint, külterület 0152/12.) használt sütőolaj és sütőzsír gyűjtése 
céljából 1 db 800 literes gyűjtőedényt helyezhessen ki a Hatvan, Batthány utcában található üveghulladék-gyűjtő 
szigethez legfeljebb 6 hónapra tesztüzem jelleggel azzal, hogy a Biotrans Kft. gondoskodik az összegyűlt használt 
sütőolaj és sütőzsír megfelelő gyakorisággal történő elszállításáról, vállalja a gyűjtőkonténer és környezetének 
tisztán tartását, valamint az esetleges károkért felelősséget vállal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szükséges egyeztetések lefolytatására és a 
megállapodás megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. március 31. (megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  151/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati fenntartású intézmények 2021. évi 
felújítási keretének felhasználásáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal.” 
 
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 

 

2021. évi intézményfelújítási, tervszer ű és időszerű karbantartási feladatterv 

I.  Elévégzett feladatok intézményenként (bruttó E Ft)  

Óvodák   

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

főbejárat előtti rész járólapburkolat teljes csere 19 m2, konyha padló kőporcelán járólap csere, 
aljzatbeton felbontás és aljzatbetonozás 1 609 

Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai u. 9.)   
tűzvédelmi felülvizsgálati jkv-ben szereplő hiányosságok javítása 775 

iroda, gyermek és felnőtt öltözőkben lambéria bontás falszárító vakolat készítés apácarács 
felszerelése, festés 1 499 

Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmart y tér 1.)   
árnyékolás a csoportszobák D-i homlokzati ablakain (10 db ablakra spaletta) 2 062 

Hatvani  Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi B. út 44.)   

villamos mérőhely szabványosítása 2350 

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

tűzvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok javítása 552 

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

749 

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



elektromos főelosztó szerelés tervezése, engedélyezése és kivitelezése, érintésvédelmi 
felülvizsgálat elvégzése 2 540 

Hatvani Csicserg ő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.)   
sárgarigó csoportszoba laminált padlóval való burkolása 44 m2 724 

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

recepciós asztalnál járólap burkolat javítás 2 m2 114 
Hajós Alfréd úti Bölcs őde (3000 Hatvan, Hajós A. út 1.)   

13/2020. számú tűzvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok javítása 443 
Mohács úti Bölcs őde (3000 Hatvan, Mohács u. 3.)   

érintésvédelmi és tűzvédelmi jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok javítása, kézi 
szerszámok érintésvédelmi felülvizsgálata 615 

gyermek öltözőnél utólagos vegyi falszigetelés, 9 fm , vakolat javítás 965 
Anyatejgy űjtő Állomás (3000 Hatvan, Bástya utca 10.)   

kémény és használati melegvíz tartály cseréje, csőhálózat módosítása 1 036 

összesen: 16 033 

 

2022. évi áthúzódó intézményfelújítási, tervszer ű és időszerű karbantartási feladatterv 

II.  Áthúzódó feladatok intézményenként (bruttó E Ft)  

Mohács úti Bölcs őde (3000 Hatvan, Mohács u. 3.)   
csoportszoba ajtó csere 1 db 222 

Hatvani 5. Számú Általános Iskola (3000 Hatvan, Szabad ság út 13.)   
Lány öltöző ajtócsere 171 

    

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

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

összesen 3 193 
    
I.  és II. összesen: 19 226 

 
Határozat száma:  152/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati fenntartású intézmények 2022. évi 
felújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keretének a határozat melléklete szerinti tartalommal való 
felosztását.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. december 31. (feladatok végrehajtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

2022. évi intézményfelújítási, tervszer ű és időszerű karbantartási feladatterv 

Tervezett feladatok intézményenként 
(bruttó E 

Ft) 

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

időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat 250 
Hatvani Mesevilág Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy Zs. út 13 .)   

időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat 100 
utcafronti kerítés javítás/ új kerítés építés(2 kiskapu, 1 nagykapu) 52 m 350 

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

időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat 300 



óvoda oldalhatáron álló kerítésének cseréje javítása 800 
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmart y tér 1.)   

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

Hatvani  Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi B. út 44.)   
időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat 250 

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

Hatvani Százszorszép Óvoda ( 3000 Hatvan, Hajós A. u.3 .)   
időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat 300 

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

időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat 120 

fedett terasz tartószerkezet erősítés és tetőhéjazat cseréje 120 m2 1 240 
sárgarigó csoport festése (HSZ Kft)   

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

időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat 100 
Hajós Alfréd úti Bölcs őde (3000 Hatvan, Hajós A. út 1.)   

bölcsőde épületének és a kéziszerszámok időszakos érintésvédelmi felülvizsgálata 250 

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

Mohács úti Bölcs őde (3000 Hatvan, Mohács u. 3.)   
kéziszerszámok időszakos érintésvédelmi felülvizsgálata 30 

Óhatvani Véd őnői Szolgálat (3000 Hatvan, Horváth M. u. 17.)   
időszakos érintés- és tűzvédelmi felülvizsgálat 150 
védőnői szoba beázás miatti festése (a Hatvani Szolgáltató Kft. végzi a munkát)   

Újhatvani Véd őnői Szolgálat ( Hatvan,Bajcsy Zs. u.4/A.)   
időszakos érintés-, tűz- és villámvédelmi felülvizsgálat (új épület) 350 
tisztasági festés az összes helyiségben/ legalább a váróban (a Hatvani Szolgáltató Kft. végzi 
a munkát) 

  
élvédő elhelyezés 4 ajtónyílásnál 60 

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

időszakos érintés- és tűzvédelmi felülvizsgálat 100 

Körzeti Orvosi Rendel ők   

Horváth M. út 21.   

időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat 75 

Bajcsy- Zs. út 4/a. (Új épület)   

időszakos érintés-, tűz- és villámvédelmi felülvizsgálat 350 
Árpád út 2.   

időszakos érintés-, tűz- és villámvédelmi felülvizsgálat 400 
Bástya u. 10.   

időszakos érintés- és villámvédelmi felülvizsgálat 200 

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

időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat 150 



összesen: 7 475 

tartalékkeret 12 525 

Költséghelyen rendelkezésre álló összesen: 20 000 
 

Határozat száma:  153/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Alap 2021. évi felhasználásáról szóló 
beszámolót elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  154/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Alap 2022. évi felhasználására vonatkozó 
tervezetet elfogadja az alábbiak szerint: 
1. Lakossági veszélyeshulladék-gyűjtés 6.200.000,- Ft 
2. „Tiszta, virágos Hatvanért” és „A legszebb konyhakertek” versenyek lebonyolítása  1.700.000,- Ft 
3. Lakossági tudatformálás  100.000,- Ft” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. december 31. (a Környezetvédelmi Alapban meghatározott feladatok 

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

 
Határozat száma:  155/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Szolgáltató Kft., mint a köztemetők 
üzemeltetője beszámolóját a Hatvan városi köztemető és az Újhatvani köztemető közszolgáltatással összefüggő 
2021. évi bevételeiről és kiadásairól.” 
 
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:  156/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Hatvan város polgármesterének az átruházott 
hatáskörben eljárva hozott 2021. évi döntéseiről szóló beszámolóját.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  157/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Hatvan város jegyzőjének az átruházott hatáskörben 
eljárva hozott 2021. évi döntéseiről szóló beszámolóját.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város jegyzője 

 
Határozat száma:  158/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Jogi és Ellenőrzési Bizottság 2021. évi átruházott 
hatáskörben hozott határozatairól szóló beszámolót.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : a Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  159/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 
2021. évi átruházott hatáskörben hozott határozatairól szóló beszámolót.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 

 



Határozat száma:  160/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2021. 
évben átruházott hatáskörben eljárva hozott határozatai végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.” 
 

 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  161/2022. (II. 24.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális és Lakásügyi Bizottság átruházott hatáskörben 
hozott 2021. évi határozatainak végrehajtásáról adott bizottsági elnöki beszámolót elfogadja.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


