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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 

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

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

1. § 

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

„2. § 

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

csökkentett bevételi főösszegét 10.887.849 e Ft-ban  
b) kiadási főösszegét 13.855.539 e Ft-ban  
állapítja meg. 

(2) A 2022. évi működési költségvetés egyenlege -234.959 e Ft, mely a 2021. évi pénzmaradványból kerül 
finanszírozásra. 

(3) A 2022. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -2.732.731 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 934.099 e Ft 
b) Helyi adók 4.296.317 e Ft 
c) Átengedett központi adók 0 e Ft 
d) Egyéb közhatalmi bevételek 13.600 e Ft 
e) Tulajdonosi bevételek 1.435.234 e Ft 
f) Önkormányzat költségvetési támogatása 1.743.791 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 2.075.972 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 1.781.199 e Ft 
ab) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 805.247 e Ft 
ac) önkormányzati működési kiadások 2.901.450 e Ft 
ad) központi elvonások, befizetési kötelezettségek 2.224.885 e Ft 



b) Önkormányzati felhalmozási kiadások: 
ba) beruházások 5.033.543 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 10.000 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” 

2. § 

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

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

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

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

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

(6) A Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet a 6. 
melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki. 

3. § 

Ez a rendelet 2022. május 27-én 9 órakor lép hatályba. 

4. § 

E rendelet rendelkezéseit 2022. április 1. napjától kell alkalmazni. 
 
Hatvan, 2022. május 26. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
(A 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
10/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 

a gyermeket nevel ő családok támogatásáról 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A rendelet célja Hatvan város népességmegtartó erejének növelése, ennek érdekében a Hatvan városban 
kiskorú gyermeket nevelő családok anyagi támogatása. 

(2) A gyermeket nevelő családok támogatása egyszeri, vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható. 



2. § 

A rendelet személyi hatálya kiterjed Hatvan város közigazgatási területén élő nagykorú, magyar állampolgársággal 
rendelkező személyekre, akik - házastársak, élettársak esetén legalább az egyik fél - legalább egy éve Hatvan 
városban lakóhellyel rendelkeznek, életvitelszerűen lakóhelyükön laknak és családjukban kiskorú gyermeket 
nevelnek. 

3. § 

E rendelet alkalmazásában: 
1. Család: a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 

4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti értelmezés. 
2. Egyedülálló: az Szt. 4. § (1) bekezdés l) pontja szerinti értelmezés. 
3. Jövedelem: az Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti értelmezés. 
4. Élettársi kapcsolat: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:514. § (1) bekezdésében 

meghatározott kapcsolat, melyet e rendelet alkalmazása során közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozattal 
vagy névaláírás-hitelesítéssel ellátott nyilatkozattal kell igazolni. 

4. § 

(1) Gyermeket nevelő családok támogatásában részesíthető az a kérelmező, aki 
a) a kérelem benyújtásának időpontjában legalább egy éve Hatvanban állandó lakóhellyel rendelkezik és ott 

életvitelszerűen él, 
b) kiskorú gyermeket nevel, 
c) egyedülálló és a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 500%-át, vagy családos és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át. 

(2) Nem jogosult támogatásra a kérelmező, ha 
a) a támogatásra irányuló kérelmében olyan valótlan adatokat közöl, melyek számára jogosulatlan előnyt 

jelentenek, vagy 
b) önmaga vagy a vele közös háztartásban élő személy(ek) az önkormányzat felé fennálló bármilyen adó-, 

lakbér- vagy egyéb tartozással rendelkezik. 

5. § 

A támogatás mértéke 
a) egy kiskorú gyermeket nevelő család esetén: 8.000 Ft, 
b) kettő kiskorú gyermeket nevelő család esetén: 16.000 Ft, 
c) három vagy annál több kiskorú gyermeket nevelő család esetén: 24.000 Ft. 

6. § 

(1) A gyermeket nevelő családok támogatása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet 
benyújtani. 

(2) A kérelem elbírálásához az alábbi iratok szükségesek: 
a) a kérelmező és az együtt élő családtagok jövedelmi viszonyairól szóló – az 1. mellékletben részletezett – 

igazolások és egyéb, a kérelem elbírálásához szükséges nyilatkozatok, 
b) annak igazolása, hogy a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő személy(ek) az önkormányzat felé 

fennálló bármilyen adó-, lakbér- vagy egyéb tartozással nem rendelkezik. 

(3) A kérelmet a tárgyév augusztus 1. napjától november 30. napjáig lehet benyújtani személyesen, postai úton 
vagy Ügyfélkapun keresztül elektronikus úton a Hatvani Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Osztályára (a 
továbbiakban: Általános Igazgatási Osztály). 

7. § 

(1) A gyermeket nevelő családok támogatásáról Hatvan város polgármestere dönt. 

(2) A támogatás éves keretösszege a mindenkori költségvetés lehetőségeinek függvényében kerül 
meghatározásra. 

(3) A támogatásnyújtás folyamatos igénybejelentés alapján, az igények benyújtása sorrendjében, a rendelkezésre 
álló éves keretösszeg erejéig történik. 



(4) A támogatásra vonatkozó döntést az Általános Igazgatási Osztály készíti elő, amely ellenőrizheti a kérelemben 
foglalt adatok valódiságát, különösen az egy lakcímen lakók címadatait. A támogatás elbírálása során – különösen 
a jogosultág feltételeinek megállapításánál – az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. 
rendelkezéseit, az eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 

(5) A támogatás a kérelem tárgyában hozott határozat meghozatalától számítva folyamatosan, legkésőbb a 
tárgyév december 15. napjáig kerül átutalásra a kérelmező pénzintézetnél vezetett folyószámlájára vagy ennek 
hiányában postai úton kerül kifizetésre. 

8. § 

Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti. 
 
Hatvan, 2022. május 26. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
1. melléklet a 10/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez 

 
K É R E L E M 

gyermeket nevel ő családok támogatásához 

1. Személyi adatok 

1.1. A kérelmez ő személyre vonatkozó adatok 

1.1.1. Neve: ....................................................................................................................................................... 

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

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

1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap: ………………………, szem.ig.szám:……………...…. 

1.1.5. Lakóhely: ................................................................................................................................................. 

1.1.6. Bejelentkezés ideje: ................................................................................................................................ 

1.1.7. Bejelentett tartózkodási helye: ................................................................................................................ 

1.1.8. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen* 
                                            - a lakóhelyemen élek 
                                            - a tartózkodási helyemen élek 

1.1.9. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:               

1.1.10. Családi állapota*: - házas 
                                          - élettársi kapcsolatban él 
                                          - hajadon/nőtlen és gyermekét egyedül neveli 
                                      - özvegy és gyermekét egyedül neveli 
                                          - elvált és gyermekét egyedül neveli 
                                      - házastársától külön él és gyermekét egyedül neveli 
                                          - egyedülálló 
1.1.11. Állampolgársága: ................................................................................................................................... 

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

1.1.13. A támogatás kifizetését* 
                                          - folyószámlára kérem utalni 
                                            folyószámla száma: …………………………………………, vagy 
                                          - postai úton kérem 

2. Kérelmez ővel a fenti címen közös háztartásban él ő családtagok 

 A B C D E 

 Név Anyja neve Születési helye, 
ideje 

Családi 
kapcsolat 

megnevezése 

TAJ szám 



2.1.      

2.2.      

2.3.      

2.4.      

2.5.      

 
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban: 

    

A jövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közös 
háztartásban élő további 

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

jogviszonyból származó 

ebből: közfoglalkoztatásból származó 
            

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

      

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások       

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások 

      

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

      

6. Gyermektartás díj       

7. Egyéb jövedelem       

8. Összes jövedelem       

 
3. Nyilatkozatok a kérelmez ő részéről 
 
3.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy Hatvan Város Önkormányzata felé fennálló bármilyen 
adó- vagy egyéb tartozással nem rendelkezem. 
3.2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő* 
                                    - lakás vagy  
                                    - nem lakáscélú helyiség bérlője vagyok 
                                    - nem vagyok lakás vagy nem lakáscélú helyiség bérlője 
3.3. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 
3.4. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a támogatással kapcsolatos eljárás során történő 
felhasználásához. 
3.5. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  
(* Kérjük, hogy a megfelelő részt aláhúzni szíveskedjen.) 
 
Hatvan, 20………………………………. 
 
 

   .................................. 
   kérelmező 
 
4. Nyilatkozat a kérelmez ővel közös háztartásban él ő nagykorú személy részér ől  
    (valamennyi nagykorú személynek külön nyilatkoz nia kell) 
 
4.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy Hatvan Város Önkormányzata felé fennálló bármilyen 
adó- vagy egyéb tartozással nem rendelkezem. 
4.2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő* 
                                    - lakás vagy  
                                    - nem lakáscélú helyiség bérlője vagyok 



                                    - nem vagyok lakás vagy nem lakáscélú helyiség bérlője 
4.3. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 
4.4. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a támogatással kapcsolatos eljárásban történő 
felhasználásához. 
4.5. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  
 
(* Kérjük, hogy a megfelelő részt aláhúzni szíveskedjen.) 
 
Hatvan, 20…………………………… 
 
 
           …………………………….. 
                                  aláírás 
 
Záradék: 
 
Kérelmező és a vele közös háztartásban élő személy(ek) Hatvan Város Önkormányzata felé helyi adó- vagy adók 
módjára behajtandó egyéb tartozással nem rendelkezik. 
 
Hatvan, 20.…………………………… 
 
 
         …………………………………. 
                                                                                                                          Hatvani Polgármesteri Hivatal 
            Adóügyi Osztály ügyintézője 
 

5. A kérelem elbírálásához szükséges dokumentumok 

5.1. A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolása az alábbiak szerint: 
5.1.1. havi rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a munkáltató által kifizetett mindennemű juttatással növelt, a 
kérelem benyújtását megelőző hónap nettó keresetéről kiállított munkáltatói igazolás, 
5.1.2. társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban 
kifizetett ellátást igazoló irat,  
5.1.3. nyugellátásról szóló, a nyugdíjfolyósító igazgatóság által év elején, vagy a nyugdíjjogosultság 
megállapításának időpontjában kiadott, az ellátás összegét igazoló irat,  
5.1.4. A Járási Hivatal által folyósított pénzbeli ellátásokról a Járási Hivatal Hatósági Osztálya vagy a Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által kiadott igazolás az ellátás összegéről, 
5.1.5. társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 
jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem 
egyhavi átlagának kiszámításához: adóbevallással már lezárt időszakról jövedelemigazolás, a kérelem 
benyújtását közvetlenül megelőző, még le nem zárt adóévi jövedelemről nyilatkozat,  
5.1.6. gyermektartásdíj esetén a jogerős bírósági határozat vagy teljes bizonyítóerejű magánokirat mellett a 
ténylegesen fizetett tartásdíj utolsó havi átvételét bizonyító bankszámla kivonat vagy postai feladóvevény, ezek 
hiányában a törvényes képviselő által tett nyilatkozat, állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról a gyámhivatal 
határozata, 
5.1.7. egyéb, havi rendszerességgel nem mérhető jövedelem esetén a Járási Hivatal Kormányablaka, valamint 
Foglalkoztatási Osztálya által kiadott igazolás arról, hogy ellátást nem folyósítanak részére, valamint a 
kérelmező/hozzátartozók nyilatkozata a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap nettó átlagjövedelméről. 
5.2. A 16. életévet betöltött és nappali tanulmányokat folytató gyermek esetén iskolalátogatási-, fiatal felnőtt 
esetén hallgatói jogviszony igazolás, 
5.3. Amennyiben a kérelmező vagy a közös háztartásban élő személy önkormányzati tulajdonú ingatlant bérel, 
úgy csatolni kell az ingatlan üzemeltetője által kiállított igazolást a lakbérre vagy bérleti díjra vonatkozó 
tartozásmentességről, 
5.4. Amennyiben a kérelmező nem személyesen jár el, úgy a személyes ügyintézéshez meghatalmazás csatolása 
szükséges. 
A KÉRELEM BENYÚJTHATÓ  

- elektronikus úton az Ügyfélkapun keresztül, 
- postai úton, 
- személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin. 

 
 
 
 
 



Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
11/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 

az általános iskolai tanulmányokat kezd ő gyermekek támogatásáról 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A rendelet célja Hatvan város népességmegtartó erejének növelése, ennek érdekében olyan, Hatvanban 
életvitelszerűen élő családok támogatása, amelyek általános iskolai tanulmányokat kezdő gyermeket nevelnek. 

(2) A gyermeket nevelő családok támogatása egyszeri vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható, 
füzet- és tanszercsomag vásárlása céljából. 

2. § 

A rendelet személyi hatálya kiterjed Hatvan város közigazgatási területén élő nagykorú személyekre, akik legalább 
egy éve Hatvan városban lakóhellyel rendelkeznek, életvitelszerűen lakóhelyükön laknak és családjukban a 
kérelem benyújtásának évében általános iskolai tanulmányokat kezdő kiskorú gyermeket nevelnek. 

3. § 

(1) E rendelet szerinti támogatásban részesíthető az a kérelmező, aki 
a) a kérelem benyújtásának időpontjában legalább egy éve Hatvanban állandó lakóhellyel rendelkezik, 
b) életvitelszerűen Hatvanban él, 
c) kiskorú gyermeket nevel, és 
d) a gyermek a kérelem benyújtásának évében, első alkalommal kezdi meg az általános iskolai tanulmányait. 

(2) Nem jogosult támogatásra a kérelmező, ha 
a) a támogatásra irányuló kérelmében olyan valótlan adatokat közöl, melyek számára jogosulatlan előnyt 

jelentenek, 
b) a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő személy az önkormányzat felé fennálló bármilyen adó-, 

lakbér- vagy egyéb tartozással rendelkezik. 

4. § 

A támogatás mértéke a kérelmező családjában élő és minden, a kérelem benyújtásának évében általános iskolai 
tanulmányokat kezdő gyermek után 5000 Ft. 

5. § 

A támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon 2022. augusztus 1. napjától 2022. 
november 30. napjáig lehet benyújtani személyesen, postai úton vagy Ügyfélkapun keresztül elektronikus úton a 
Hatvani Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Osztályára (a továbbiakban: Általános Igazgatási Osztály). 

6. § 

(1) A támogatás megállapításáról Hatvan város polgármestere dönt. 

(2) A támogatás éves keretösszege a mindenkori költségvetés lehetőségeinek függvényében kerül 
meghatározásra. 

(3) A támogatás nyújtása folyamatos igénybejelentés alapján, az igények benyújtása sorrendjében, a 
rendelkezésre álló éves keretösszeg erejéig történik. 

(4) A támogatásra vonatkozó döntést az Általános Igazgatási Osztály készíti elő. A támogatás elbírálása során az 
eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(5) A támogatás a kérelem tárgyában hozott határozat meghozatalától számítva folyamatosan, legkésőbb a 
tárgyév december 15. napjáig kerül átutalásra a kérelmező pénzintézetnél vezetett folyószámlájára vagy ennek 
hiányában postai úton kerül kifizetésre. 



7. § 

Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti. 
 
Hatvan, 2022. május 26. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
1. melléklet a 11/2022.(V. 27.) önkormányzati rendelethez 
 

Kérelem 
az általános iskolai tanulmányokat kezd ő gyermekek támogatására 

 
 
1. Személyi adatok 
1.1. A kérelmez ő személyre vonatkozó adatok 
1.1.1. Neve: ....................................................................................................................................................... 
1.1.2. Születési neve: ........................................................................................................................................ 
1.1.3. Anyja neve: ............................................................................................................................................. 
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ........................................................................................................ 
1.1.5. Állandó lakóhely: ..................................................................................................................................... 
1.1.6. Állandó lakóhelyre történt bejelentkezés ideje: ....................................................................................... 
1.1.7. Telefonszám vagy e-mai cím: .................................................................................................................. 
1.1.8. A támogatás kifizetését* 
                                          - folyószámlára kérem utalni 
                                            Folyószámla száma: …………………………………………, vagy 
                                          - postai úton kérem 
 
1.2. Az általános iskola els ő osztályát kezd ő gyermekre vonatkozó adatok 
1.2.1. Neve: ....................................................................................................................................................... 
1.2.2. Születési neve: ........................................................................................................................................ 
1.2.3. Anyja neve: ............................................................................................................................................. 
1.2.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):  ....................................................................................................... 
1.2.5. Állandó lakóhelye: ................................................................................................................................... 
1.2.6. Állandó lakóhelyre történt bejelentés ideje: ............................................................................................. 
1.2.7. Intézmény neve, ahová a gyermek beíratásra került: ……………………………………... 
………………………………………………………………………………………….……………... 
(Több jogosult gyermek esetén pótlap csatolandó). 
 
2. Nyilatkozatok: 
 2.1. Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekemmel életvitelszerűen a 
lakóhelyemen élek. 
2.2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
2.3. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekem az általános iskola első osztályát 2022. 
évben első alkalommal kezdi meg. 
2.4. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 
2.5. A kérelemhez csatolom az általános iskola igazolását arról, hogy gyermekem az iskola első osztályába 
felvételt nyert. 
 
Hatvan, 2022………………………………. 
 
 .................................. 
 kérelmező 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
12/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 

a nyugdíjasok, nyugdíjszer ű ellátásban részesül ők pénzügyi támogatásáról 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 



(1) A rendelet célja Hatvan város népességmegtartó erejének, a lakosság jólétének növelése, ennek érdekében a 
Hatvan városban életvitelszerűen élő, a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú vagy 
hozzátartozói nyugellátásban, nyugdíjszerű ellátásban (a továbbiakban együtt: nyugellátás) részesülők anyagi 
támogatása. 

(2) A nyugellátásban részesülők támogatása egyszeri, vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható. 

2. § 

A rendelet személyi hatálya kiterjed Hatvan város közigazgatási területén élő nagykorú, magyar állampolgársággal 
rendelkező személyekre, akik legalább egy éve Hatvan városban lakóhellyel rendelkeznek, életvitelszerűen 
lakóhelyükön laknak és nyugellátásban részesülnek. 

3. § 

E rendelet alkalmazásában: 
1. Nyugellátás: e rendelet alkalmazásában nyugellátásban részesülő az a személy, aki a kérelem 

benyújtásának időpontjáig az alábbi ellátásban részesül: 
a) öregségi vagy öregségi jellegű nyugdíj, 
b) rokkantsági ellátás, 
c) özvegyi nyugdíj, 
d) szülői nyugdíj, 
e) árvaellátás, 
f) rehabilitációs ellátás, 
g) korhatár előtti ellátás, 
h) rokkantsági járadék, 
i) rehabilitációs ellátás, 
j) szolgálati járandóság, 
k) baleseti járadék, baleseti hozzátartozói nyugellátás, 
l) házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, 
m) mezőgazdasági szövetkezeti járadék, 
n) egészségkárosodott személyek járadéka, 
o) egyéb nyugdíj, járadék. 

2. Család: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 
4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti értelmezés. 

3. Egyedülálló: az Szt. 4. § (1) bekezdés l) pontja szerinti értelmezés. 
4. Jövedelem: az Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti értelmezés. 
5. Élettársi kapcsolat: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:514. § (1) bekezdésében 

meghatározott kapcsolat, melyet e rendelet alkalmazása során közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozattal 
vagy névaláírás-hitelesítéssel ellátott nyilatkozattal kell igazolni. 

6. Kereső tevékenység: a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény 58. § (5) bekezdés e) pontja szerinti értelmezés. 

4. § 

(1) Pénzügyi támogatásában részesíthető az a nyugellátásban részesülő kérelmező, aki 
a) a kérelem benyújtásának időpontjában legalább egy éve Hatvanban állandó lakóhellyel rendelkezik és ott 

életvitelszerűen él, 
b) nyugellátásban részesül, 
c) egyedülálló és a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 500%-át, vagy családban él és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át. 

(2) Nem jogosult támogatásra a kérelmező, ha 
a) a támogatásra irányuló kérelmében olyan valótlan adatokat közöl, melyek számára jogosulatlan előnyt 

jelentenek, 
b) önmaga vagy a vele közös háztartásban élő személy(ek) az önkormányzat felé fennálló bármilyen adó-, 

lakbér- vagy egyéb tartozással rendelkezik, vagy 
c) kereső tevékenységet folytat. 

5. § 

A támogatás mértéke 
a) egyedülálló kérelmező esetén: 8.000 Ft/fő, 
b) családban élő kérelmező esetén jogosultanként 6.000 Ft/fő. 



6. § 

(1) A nyugellátásban részesülők támogatása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet 
benyújtani. Házastársak, élettársak esetén az igényt egy formanyomtatványon kell benyújtani. 

(2) A kérelem elbírálásához az alábbi iratok szükségesek: 
a) a kérelmező és az együtt élő családtagok jövedelmi viszonyairól szóló – az 1. mellékletben részletezett – 

igazolások és egyéb, a kérelem elbírálásához szükséges nyilatkozatok, 
b) annak igazolása, hogy a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő személy(ek) az önkormányzat felé 

fennálló bármilyen adó-, lakbér- vagy egyéb tartozással nem rendelkezik. 

(3) A kérelmet a tárgyév augusztus 1. napjától november 30. napjáig lehet benyújtani személyesen, postai úton 
vagy Ügyfélkapun keresztül elektronikus úton a Hatvani Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Osztályára (a 
továbbiakban: Általános Igazgatási Osztály). 

7. § 

(1) A nyugellátásban részesülők pénzügyi támogatásáról Hatvan város polgármestere dönt. 

(2) A támogatás éves keretösszege a mindenkori költségvetés lehetőségeinek függvényében kerül 
meghatározásra. 

(3) A támogatásnyújtás folyamatos igénybejelentés alapján, az igények benyújtása sorrendjében, a rendelkezésre 
álló éves keretösszeg erejéig történik. 

(4) A támogatásra vonatkozó döntést az Általános Igazgatási Osztály készíti elő, amely ellenőrizheti a kérelemben 
foglalt adatok valódiságát, különös tekintettel az egy lakcímen lakók címadatait. A támogatás elbírálása során - 
különösen a jogosultság feltételeinek megállapításánál - az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. 
rendelkezéseit, az eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 

(5) A támogatás a kérelem tárgyában hozott határozat meghozatalától számítva folyamatosan, legkésőbb a 
tárgyév december 15. napjáig kerül átutalásra a kérelmező pénzintézetnél vezetett folyószámlájára vagy ennek 
hiányában postai úton kerül kifizetésre. 

8. § 

Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti. 
 
Hatvan, 2022. május 26. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
1. melléklet a 12/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez 

 
K É R E L E M  

Nyugellátásban részesül ők egyszeri támogatáshoz 
 
1. Személyi adatok 

1.1. A kérelmez ő személyre vonatkozó adatok 

1.1.1. Neve: ....................................................................................................................................................... 

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

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

1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):………………………….szem.ig.szám:………………. 

1.1.5. Lakóhelye: ............................................................................................................................................... 

1.1.6. Bejelentkezés ideje: ................................................................................................................................ 



1.1.7. Bejelentett tartózkodási helye: ................................................................................................................ 

1.1.8. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen* 
                                            - a lakóhelyemen élek 
                                            - a tartózkodási helyemen élek 
 
1.1.9. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:               

1.1.10. Családi állapota: .................................................................................................................................... 

1.1.11. Állampolgársága: .................................................................................................................................. 

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

1.1.13. A támogatás kifizetését* 
                                          - folyószámlára kérem utalni 
                                            Folyószámla száma: …………………………………………, vagy 
                                          - postai úton kérem 
 
2. Kérelmez ővel a fenti címen közös háztartásban él ő további családtagok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban: 

    

A jövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közös 
háztartásban élő további 

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

jogviszonyból származó 

ebből: közfoglalkoztatásból származó 
            

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

      

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások       

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások 

      

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

      

6. Gyermektartás díj       

7. Egyéb jövedelem       

8. Összes jövedelem       

 
3. Nyilatkozatok a kérelmez ő részéről 
3.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kereső tevékenységet* 
   - Folytatok 

- Nem folytatok 
 

3.2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy Hatvan Város Önkormányzata felé fennálló bármilyen 
adó- vagy egyéb tartozással nem rendelkezem. 
3.3.  Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő* 
                                    - lakás vagy  
                                    - nem lakáscélú helyiség bérlője vagyok 
                                    - nem vagyok lakás vagy nem lakáscélú helyiség bérlője 

 A B C D E 
 Név Anyja neve Születési helye, 

ideje 
(év, hó, nap) 

Családi 
kapcsolat 

megnevezése 

TAJ szám 

2.1.      
2.2.      
2.3.      
2.4.      
2.5.      



 
3.4. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 
3.5. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
3.6. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a támogatással kapcsolatos eljárás során történő 
felhasználásához. 
 
(*A megfelelő részt kérjük aláhúzni.) 
 
Hatvan, 20……………….…………                                        

………………………………… 
                 kérelmező 

4. Nyilatkozat a kérelmez ő házastársa/élettársa részér ől 

 
4.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kereső tevékenységet* 
                        - Folytatok 

- Nem folytatok 
 

4.2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy Hatvan Város Önkormányzata felé fennálló bármilyen 
adó- vagy egyéb tartozással nem rendelkezem. 
4.3.  Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő* 
                                    - lakás vagy  
                                    - nem lakáscélú helyiség bérlője vagyok 
                                    - nem vagyok lakás vagy nem lakáscélú helyiség bérlője 
 
4.4. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 
4.5. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  
4.6. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a támogatással kapcsolatos eljárásban történő 
felhasználásához. 
 
(*A megfelelő részt kérjük aláhúzni.) 
 
Hatvan, 20…………………………. 
 
 
 ………………………………………………….. 
 kérelmező házastársa/élettársa 
  
5. Nyilatkozat a kérelmez ővel közös háztartásban él ő további nagykorú személy részér ől 
    (valamennyi nagykorú személynek külön nyilatkoz nia kell) 

 
5.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy Hatvan Város Önkormányzata felé fennálló bármilyen 
adó- vagy egyéb tartozással nem rendelkezem. 
5.2.  Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő* 
                                    - lakás vagy  
                                    - nem lakáscélú helyiség bérlője vagyok 
                                    - nem vagyok lakás vagy nem lakáscélú helyiség bérlője 
 
5.3. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 
5.4. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  
5.5. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a támogatással kapcsolatos eljárásban történő 
felhasználásához. 
 
(*A megfelelő részt kérjük aláhúzni.) 
 
Hatvan, 20…………………………. 
 
 ………………………………………………….. 
 aláírás 
 



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

 

6. A kérelem elbírálásához szükséges dokumentumok 

6.1. A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolása az alábbiak szerint: 
6.1.1. havi rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a munkáltató által kifizetett mindennemű juttatással növelt, a 
kérelem benyújtását megelőző hónap nettó keresetéről kiállított munkáltatói igazolás, 
6.1.2. társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban 
kifizetett ellátást igazoló irat,  
6.1.3. nyugellátásról szóló, a nyugdíjfolyósító igazgatóság által év elején, vagy a nyugdíjjogosultság 
megállapításának időpontjában kiadott, az ellátás összegét igazoló irat,  
6.1.4. A Járási Hivatal által folyósított pénzbeli ellátásokról a Járási Hivatal Hatósági Osztálya vagy a Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által kiadott igazolás az ellátás összegéről, 
6.1.5. társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 
jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem 
egyhavi átlagának kiszámításához: adóbevallással már lezárt időszakról jövedelemigazolás, a kérelem 
benyújtását közvetlenül megelőző, még le nem zárt adóévi jövedelemről nyilatkozat,  
6.1.6. gyermektartásdíj esetén a jogerős bírósági határozat vagy teljes bizonyítóerejű magánokirat mellett a 
ténylegesen fizetett tartásdíj utolsó havi átvételét bizonyító bankszámla kivonat vagy postai feladóvevény, ezek 
hiányában a törvényes képviselő által tett nyilatkozat, állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról a gyámhivatal 
határozata, 
6.1.7. egyéb, havi rendszerességgel nem mérhető jövedelem esetén a Járási Hivatal Kormányablaka, valamint 
Foglalkoztatási Osztálya által kiadott igazolás arról, hogy ellátást nem folyósítanak részére, valamint a 
kérelmező/hozzátartozók nyilatkozata a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap nettó átlagjövedelméről. 
 
6.2. A 16. életévet betöltött és nappali tanulmányokat folytató gyermek esetén iskolalátogatási-, fiatal felnőtt 
esetén hallgatói jogviszony igazolás, 
 
6.3.  Amennyiben a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő személy önkormányzati tulajdonú ingatlant 
bérel, úgy csatolni kell az ingatlan üzemeltetője által kiállított igazolást a lakbérre vagy bérleti díjra vonatkozó 
tartozásmentességről, 
 
6.4. Amennyiben a kérelmező nem személyesen jár el, úgy a személyes ügyintézéshez meghatalmazás csatolása 
szükséges. 
 
A KÉRELEM BENYÚJTHATÓ  

- elektronikus úton az Ügyfélkapun keresztül, 
- postai úton, 
- személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
13/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2 016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) 
bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

1. § 

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 3. § 2. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

(E rendelet alkalmazásában:) 



„2. hulladékgyűjtő szigeteken szelektíven gyűjtendő hulladék: Hatvan város közigazgatási területén létesített 
hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezendő gyűjtőedényekben kötelezően elhelyezendő üveg hulladék. A 
hulladékgyűjtő szigetek helyeit az 1. melléklet tartalmazza.” 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő 6. 
és 7. ponttal egészül ki: 

(E rendelet alkalmazásában:) 
„6. elhagyott hulladék: az ingatlanon más által, az ingatlantulajdonos hozzájárulása nélkül, ellenőrizetlen 

körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék. 
7. közterület: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27. § a) pontja szerinti meghatározás.” 

2. § 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel 
egészül ki: 

„2/A. Az elhagyott hulladék felszámolásához szükség es helyi intézkedések 

4/A. § 

(1) A Hatvan város közigazgatási területén elhagyott hulladék felderítése lakossági bejelentés alapján, vagy az 
elektronikus hulladékbejelentő-rendszer vagy a Hatvani Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Rendészeti 
Osztálya (a továbbiakban: Önkormányzati Rendészeti Osztály) által végzett ellenőrzés alapján történik. 

(2) Az elhagyott hulladék felszámolásával kapcsolatos helyi intézkedések a jegyző hatáskörébe tartoznak. A 
hatósági ügyeket a Hatvani Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Osztálya (a továbbiakban: Általános 
Igazgatási Osztály) intézi az ide vonatkozó, magasabb szintű jogszabályok alapján, melyre vonatkozóan az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései az irányadók. 

(3) A közterület tisztaságát belterületen a közterület-felügyelők, külterületen a mezőőrök ellenőrzik. Amennyiben 
elhagyott hulladékot észlelnek, arról jelentést és fényképfelvételt készítenek. A jelentésben rögzítik a hulladék 
pontos helyét, összetételét, becsült mennyiségét. Amennyiben a hulladékkal szennyezett terület térfigyelő 
kamerával megfigyelt terület, úgy ellenőrzik a kamerafelvételeket. Amennyiben a hulladék tulajdonosára vagy 
korábbi birtokosára vonatkozóan bármilyen bizonyíték – tanúk, kamerafelvétel, gépjármű rendszáma – fellelhető, 
azt az Önkormányzati Rendészeti Osztály felderíti. Megkísérli beazonosítani a hulladék tulajdonosát vagy korábbi 
birtokosát, majd az ügyben keletkezett iratokat haladéktalanul átadja az Általános Igazgatási Osztály részére 
hatósági intézkedés kezdeményezése céljából. 

(4) A Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő közterület esetében, amennyiben a hulladék birtokosa 
ismeretlen és semmilyen bizonyíték nem áll rendelkezésre a birtokos beazonosíthatóságára vonatkozóan, úgy az 
elhagyott hulladék elszállíttatása érdekében az Általános Igazgatási Osztály átadja az ügyben keletkezett iratokat 
a Hatvani Polgármesteri Hivatal Műszaki és Városfejlesztési Irodája (a továbbiakban: Műszaki Iroda) részére a 
hulladék elszállíttatása céljából. 

(5) Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületen elhagyott hulladék elszállítására az Önkormányzat az erre 
jogosultsággal rendelkező vállalkozóval (a továbbiakban: Szolgáltató) külön megállapodást köt. 

(6) Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületen elhagyott hulladék elszállíttatásáról a Műszaki Iroda 
gondoskodik a Szolgáltató útján. (7) Amennyiben lakossági vagy hulladék-bejelentő rendszeren keresztül 
elektronikus bejelentés érkezik az elhagyott hulladék vonatkozásában, úgy az intézkedésre a (3)-(4) bekezdésben 
foglaltak az irányadók. 

4/B. § 

(1) Hulladék jogellenes elhelyezése esetén a közterület-felügyelő a Ht. ide vonatkozó rendelkezései alapján 
hulladékgazdálkodási bírságot helyszíni bírságként is kiszabhat, amennyiben annak jogszabályban meghatározott 
feltételei fennállnak.  

(2) Az Önkormányzati Rendészeti Osztály az elhagyott hulladék fellelésének helyszíneiről nyilvántartást vezet és a 
jogszerűtlen hulladék-elhelyezéssel leginkább érintett helyszíneket rendszeresen ellenőrzi. 

 

 



4/C. § 

Magántulajdonban lévő ingatlanon elhagyott hulladék bejelentése esetén az Általános Igazgatási Osztály helyszíni 
szemle megtartásával beazonosítja az elhagyott hulladék pontos helyét, meggyőződik a bejelentésben 
foglaltakról, erről jegyzőkönyvet és fényképfelvételeket készít, majd a rendelkezésre álló dokumentumok 
megküldésével haladéktalanul eljárást kezdeményez a hulladékgazdálkodási hatóságnál.” 

3. § 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt 
időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen 
elhelyezni. Az edények ürítése a megjelölt szállítási napon 7.00 és 19.00 óra között történik. A szállítás 
gyakoriságát és a járattervet a 2. melléklet tartalmazza.” 

4. § 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Társulás tagönkormányzatai, illetve az együttműködő települési önkormányzatok közigazgatási területén 
keletkező települési hulladék kizárólag az Önkormányzat, illetve a feladat ellátására létrejött Társulás tulajdonában 
és a közszolgáltatási szerződés alapján a Közszolgáltató kizárólagos üzemeltetésében lévő kijelölt lerakóhelyen 
helyezhető el. A Hulladéklerakó központ és lakossági hulladékgyűjtő udvar a hatvani 054/14. hrsz-ú ingatlanon 
létesült, melynek címe: 3000 Hatvan, Zöld utca 1.” 

5. § 

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe 
az 1. melléklet lép. 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 
2. melléklettel egészül ki. 

6. § 

Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 
a) 11. § (3) bekezdése, 
b) 14. §-a, 
c) 16. § (2) bekezdése, 
d) 22. § (3) bekezdése. 

7. § 

Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba. 
 
Hatvan, 2022. május 26. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
1. melléklet a 13/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez 

„1. melléklet a 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez 
 

Hulladékgy űjtő szigetek : Összesen 22 db szelektív hulladékgyűjtő sziget található Hatvan város közigazgatási 
területén: 

helyrajzi szám cím 
hatvani 

1. 510/3 Hatvan, Mészáros Lázár út (átemelő mellett) 

2. 762 Hatvan, Rákóczi út 37. (Kölcsey Ferenc utca felől) 



3. 5412/68 Hatvan, Gedeon Béla utca (játszótér mellett) 

4. 857/1 Hatvan, Apafi utca (bolt előtt) 

5. 892/1 Hatvan, Esze Tamás utca 

6. 2604 Hatvan, Bezerédi utca 

7. 1930 Hatvan, Bálvány utca – Hajdú utca kereszteződése 

8. 1661/19 Hatvan, Teleki út (strand bejáratával szemben) 

9. 1184 Hatvan, Béke út (ABC-vel szemben) 

10. 5330/2 Hatvan, Radnóti tér (Hatvani Cukorgyár Emlékházánál) 

11. 5235/22 Hatvan, Hatvany Irén utca (lakótelepen) 

12. 4930 Hatvan, Batthyány utca – Honvéd utca kereszteződése 

13. 4568/54 Hatvan, Dózsa téri parkoló (Marsó mögött) 

14. 4311 Hatvan, Delelő utca – Kisfaludy utca kereszteződése 

15. 4251/2 Hatvan, Csányi út (vásártér előtt) 

16. 2738/10 Hatvan, Kastélykert utca (lakótelepen) 

17. 2723/3 Hatvan, Ifjúság útja – Vas Gereben utca kereszteződése 

18. 3978/38 Hatvan, Horváth Mihály út 14. (áruház mellett) 

19. 3978/59 Hatvan, Hajós Alfréd utca 

20. 3653/1 Hatvan, Hegyalja út (lyukhíd mellett) 

21. 3978/67 Hatvan, Kazinczy utca 8. (társasház mellett) 

22. 4186 Hatvan, Temető utca 2. 

 
2. melléklet a 13/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez 

„2. melléklet a 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez 
 

Hulladékszállítási napok – járatterv  
 

Hétfő Kedd  Szerda  Csütörtök  Péntek  

Ady Endre utca Apród utca Attila utca Apafi utca Akácfa utca 

Árpád utca Arany János utca Balogh Ádám utca Bányász utca  Bajza József utca 

Balassi Bálint út Bajcsy-Zsilinszky út Baross Gábor utca Bibó István út Balassi heti 2x 

Barcsay Jenő utca Barackos utca Bartók Béla utca Delelő utca Báthori István utca 

Bástya utca Béke út Bercsényi út Dobó tér Benczúr Gyula utca 

Batthyány utca Bezerédi utca Bethlen Gábor utca Eötvös utca Berzsenyi Dániel utca 

Béla utca Botond utca Bocskai István utca Gedeon Béla utca Boldogi út 

Bem József utca Buzogány utca Czóbel Béla utca Hunyadi tér Csók István utca 

Csaba utca Csányi út Damjanich utca Iskola utca Dembinszky utca 

Csokonai utca Deák Ferenc utca Dézsmaszéki utca Kinizsi utca Diófa utca 

Dózsa György utca Dolgozók útja Esze Tamás utca Kisfaludy utca Doktay Gyula utca 

Dózsa tér Domb utca Forgács Simon utca Knézich utca Dózsa György utca 6. 
LTP 

Erzsébet tér Fecske utca Gábor Áron utca Martinovics utca Fűzfa utca 

Fuvaros utca Ferencesek útja Görgey utca Nagy Sándor utca Gódor Kálmán utca LTP 

Géza fejedelem utca Fürdő utca Hatvani Lajos utca Petőfi Sándor 
utca 

Gorkij utca 

Gódor Kálmán utca Gárdonyi Géza utca Irinyi János utca Szabadság út Hajós Alfréd utca 



LTP 

Grassalkovich út Gáspár András utca Jókai utca Szalkai utca TH Hársfa utca 

Hajdú utca Görög utca József Attila utca Székely utca Hárstelepi utca 

Hatvany Irén utca Harang utca Kandó Kálmán utca Tabán út Hatvanas utca 

Hatvanas utca Harmónia utca Kard utca Váci Mihály utca Honvéd utca LTP 

Honvéd utca Határ utca Kert utca Vár utca Horváth Mihály út LTP 
Horváth Mihály út 
LTP 

Hegyalja út Kisgombosi út Veres Péter utca Hősmagyar utca 

Horváth Mihály út Hegytető utca Kiss Ernő utca Zöldfa utca Hunyadi tér heti 2x 

Hunyadi tér Hétvezér utca Kopja utca Zrínyi utca Ifjúság útja 

Ifjúság útja Huszár utca Kosztolányi út  Kastélykert utca 

Iparos utca Karinthy Frigyes utca Kölcsey Ferenc utca  Kazinczy utca 

István király utca Kodály Zoltán utca Liszt Ferenc utca  Kazinczy utca LTP 

Jávorka utca Legány Ödön utca Major utca  Kertész utca 

Kastélykert utca Lehel utca Május 1. utca  Klapka utca 

Kazinczy utca LTP Majtényi utca Mészáros Lázár út  Kossuth tér 

Kossuth Lajos utca Mátyás király utca Mohács utca  Nádasdy Tamás utca 
LTP 

Kossuth tér Móricz Zsigmond utca Móra Ferenc utca  Nyírfa utca 

Kőműves utca Mozdony utca Munkácsy Mihály 
utca 

 Pázsit utca LTP 

Lőrinci út Nagytelek Pintér István utca  Radnóti tér 

Madách utca P. Kriszten Rafael utca Radnóti Miklós utca  Radnóti tér LTP 

Mártírok útja P. Lukács Perbált utca Szapári utca  Ratkó József utca LTP 

Mikes utca Peresi utca Szepes Béla utca  Szabadság út LTP 

Munka utca Rákóczi út Tarjáni út  Szent Mihály utca heti 
2x 

Nádasdy Tamás utca 
LTP 

Repce utca Tarjáni utca  Tabán út LTP 

Nádasdy Tamás utca Sashalom Tompa Mihály utca  Tiszti LTP 

Nagygombos Szőlőhegy utca Turul utca  Tízhold utca 

Papp István utca Teleki út Híd utca  Turai út 

Pázsit utca LTP Temető utca Vak Bottyán utca  Új utca 

Szabadság út LTP Thököly utca Vasvári Pál utca  Vas Gereben utca LTP 

Szalkai utca Tóth Árpád utca Wesselényi utca  Vörösmarty tér 

Széchenyi utca Tüzér utca         

Szent Mihály utca Utász utca ZSÁKOS UTCÁK:        

Tabán út a Ratkó 
József utcáig 

Vásártér utca Babits Mihály utca   
     

Táltos utca Vasút utca Bornemissza utca        

Nagy Lajos király utca Vereczkei utca Czuczor Gergely utca        

Táncsics Mihály utca  Csaba utca         

Thurzó utca  Csajkovszkij utca        

Tiszti LTP  Csatafi utca        



Tizeshonvéd utca  Hatvany Irén utca        

Toldi utca  Iskola utca        

Traktor utca  Kárpát utca         

Újélet utca  Kobzos utca        

Várkonyi Sándor utca  Kórház utca        

Vas Gereben utca  Köztársaság utca        

Vécsey Károly tér  Rózsa utca        

Vécsey utca  Újvilág utca        

Viola utca          

Vörösmarty tér          

Zagyvaparti utca          

Zsilip utca          

 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2022. MÁJUS  26-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

 
Határozat száma:  300/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. május 26-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 Hatvan város közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóról 
2. Előterjesztés a Hatvani Multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnok tulajdonjogának, használati 

viszonyainak, üzemeltetésének és az ebből fakadó járulékos kérdések rendezése tárgyában kötendő 
megállapodásról 

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

4. Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsa 
ülésének napirendi pontjairól 

5. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2021. 
évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

6. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
intézkedési tervének elfogadásáról 

7. Előterjesztés az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél a Magyar Államkincstár által 
végzett ellenőrzések ellenőrzési jelentéséről, illetve a jelentés alapján készült intézkedési tervek 
jóváhagyásáról 

8. Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Kft.-nek nyújtott 2021. évi fejlesztési célú támogatás maradvány 
összegének 2022. évi felhasználásáról 

9. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Szolgáltató Kft. között fejlesztési támogatási 
szerződés megkötéséről 

10. Előterjesztés a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaságnak a HATVANI MÉDIA 
és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságba történő beolvadásáról 

11. Előterjesztés Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi 
beszámolójának és javadalmazási szabályzatának elfogadásáról 

12. Előterjesztés Beregszász Megyei Jogú Város, mint testvértelepülés részére adomány nyújtásáról 
13. Beszámoló a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat személyes gondoskodás körében 

nyújtott szolgáltatásairól 
14. Tájékoztató a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Gyermekek Átmeneti Otthonának 2021. évi 

munkájáról 
15. Előterjesztés a gyermeket nevelő családok támogatásáról szóló új önkormányzati rendelet 

megalkotásáról 
16. Előterjesztés az általános iskolai tanulmányokat kezdő gyermekek támogatásáról szóló új önkormányzati 

rendelet megalkotásáról 
17. Előterjesztés a nyugdíjasok és nyugdíjszerű ellátásban részesülők pénzügyi támogatásáról szóló új 

önkormányzati rendelet megalkotásáról 
18. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
19. Előterjesztés a „Hatvan Városért” Közalapítvány 2021. évi beszámolójának elfogadásáról 

Előterjeszt ő, előadó az 1-19. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
20. Beszámoló a Hatvani Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 

Előterjeszt ő, előadó:  dr. Kovács Éva jegyző 
21. Előterjesztés a 3. számú házi gyermekorvosi körzet vonatkozásában határozott idejű helyettesítési 

szerződés megkötéséről 
22. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatánál új álláshelyek létrehozásáról 
23. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosításáról 
24. Előterjesztés a 2022/2023. nevelési év indításának előkészítéséről 
25. Előterjesztés a Hatvani Gesztenyéskert óvodában történő logopédiai ellátás helyszínének biztosításáról 
26. Előterjesztés a Széchenyi István Római Katolikus Technikum és Gimnázium gimnáziumi 

intézményegységében működő osztályokba felvehető maximális létszámról 
27. Előterjesztés a Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítvány részére nyújtandó pénzbeli támogatásról 
28. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos döntésekről 
29. Előterjesztés a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda 2014. évi energetikai korszerűsítésével kapcsolatos 

szerződésszegés miatt folyamatban lévő peres eljárásban perbeli egyezség megkötéséről 
30. Beszámoló a Heves Megyei Vízmű Zrt. 2022. május 24-i közgyűléséről 
31. Előterjesztés a Barangoló Kulturális Egyesület pályázatának megvalósításához szükséges anyagi 



hozzájárulásról 
32. Előterjesztés a „Bölcsődei fejlesztési program” elnevezésű pályázattal kapcsolatos döntésekről 
33. Előterjesztés a 277/2022. (IV. 28.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról 
34. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel 

kapcsolatos döntésekről 
35. Beszámoló az útkarbantartási feladatterv 2021. évi végrehajtásáról 
36. Beszámoló a felszíni csapadékvíz elvezetési feladatok 2021. évi ellátásáról 
37. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 3000 Hatvan, Mártírok útja 8. fsz. 3. sz. alatti ingatlan 

elidegenítéséről szóló pályázat értékeléséről 
Előterjeszt ő, előadó a 21-37. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 

38. Egyebek” 
 

Határozat száma:  301/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 42., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 
50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69. (I.27.), 71., 72., 73., 74., 75., 
76., 77., 78. (II.10.), 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 97., 98., 99., 101., 130., 
131., 132., 133., 134., 135., 136., 139., 141., 144., 147., 151., 153., 155., 156., 157., 158., 159., 161. (II.24.) 
számú 2022. évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót 
elfogadja.” 

 
Határozat száma:  302/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Rendőrkapitányság 2021. évi, Hatvan város 
közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. június 1. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  303/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
 „Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel 
(nyilvántartási száma: Egri Törvényszék 10-02-0001388, székhelye: 3000 Hatvan, Nagy Lajos király utca 9.) 
megkötött, a 2019. évi önkormányzati támogatás nyújtására vonatkozó együttműködési megállapodást módosítja 
a határozat mellékletét képező módosító okirat tartalma szerint. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodást módosító 
okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA  
 
Amely létrejött egyrészről: 
 
Hatvan Város Önkormányzata  

− székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.;  
− törzsszáma: 729 392  
− adószáma: 15729394-2-10;  
− bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10403538-49575051-56561001; 
− képviseli: Horváth Richárd polgármester (a továbbiakban: Támogató) 

 
másrészről  
  
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület 

− székhelye: 3000 Hatvan, Nagy Lajos király utca 9. 
− nyilvántartási száma: 10-02-0001388 
− adószáma: 18581333-2-10 
− bankszámlaszáma: 11739054-20126869 
− képviseli: Antalóczy Péter elnök (a továbbiakban: Támogatott)  

 
között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 
 
 



Előzmények: 
 
Felek rögzítik, hogy egymással 2019. április 3-án együttműködési megállapodást kötöttek 12.000.000,- Ft működési 
támogatásról, mely első alkalommal 2019. november 13-án módosult további 7.500.000,- Ft működési támogatás 
biztosításával.  
 
2019. december 18-án ismét módosításra került a megállapodás, mely alapján az Önkormányzat az Egyesület részére 
további 5.469.000,- Ft összegű működési támogatást, valamint 1.500.000,- Ft összegű fejlesztési támogatást biztosított.  
 
A módosításban szereplő összegeket is az eredeti szerződésben foglalt határidőig, azaz 2019. december 31-ig lehetett 
jogszerűen felhasználni, a módosításban szereplő célnak megfelelően.  
 
Az Egyesület elnöke kérelemmel fordult az Önkormányzathoz a megállapodás módosítása tárgyában, miszerint a 2019. 
december 18-án kelt módosításban szereplő 5.469.000,- Ft és 1.500.000,- Ft összegek felhasználási határideje 
módosuljon 2020. június 30. napra, mert a megállapodásban szereplő összeg kiutalása, és az eredeti határidő idő közötti 
néhány napban az összeg célnak megfelelő felhasználása nem volt lehetséges.  
 
Továbbá kéri az Elnök a fejlesztési támogatás címén folyósított 1.500.000,- Ft összeg működési célú felhasználásának 
lehetőségét. 
 
Ezen előzményekre tekintettel Felek a 2019. december 18-án kelt megállapodás módosítást az alábbiak szerint 
módosítják: 
 
1./ A megállapodás 1. / pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:  

 
„Az Önkormányzat a támogatás éves összegén felül 2019. évre további 6.969.000,- Ft, azaz hatmillió- 
kilencszázhatvankilenc-ezer forint működési célú támogatást nyújt az Egyesület részére, mely összeg elszámolására 
Támogatott 2020. évi pénzügyi teljesítésű számlákat, bizonylatokat nyújthat be. 

 
A támogatási összegről az Egyesület a Hatvani Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája felé 2020. június 30-ig 
köteles az elszámolást benyújtani.” 

 
2./ A 2019. április 3. napján kelt megállapodás 9./ pontja az alábbiak szerint kerül kiegészítésre: 

 
„A 2019. december 18. napján kelt támogatási szerződést módosító okirat alapján folyósított mindösszesen: 6.969.000,-
Ft összegű működési célú támogatás tekintetében a felhasználásra, valamint az elszámolásra vonatkozó határidő 2020. 
június 30. napjára módosul.” 

 
3./ Az együttműködési megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. 

 
Jelen együttműködési megállapodást módosító okiratot Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 303/2022. 
(V. 26.) számú határozatával jóváhagyta 
 
A támogatási szerződés módosítását Felek átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag aláírták. 
 
Hatvan, 2022. ……………… 
 
 
      …................................................       ...................................................  
 Hatvan Város Önkormányzata Hatvani Kézilabda és Szabadidő 
  Sportegyesület 
 Horváth Richárd Antalóczy Péter 
 polgármester elnök 

 
Határozat száma:  304/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület 
(nyilvántartási száma: Egri Törvényszék 10-02-0001388, székhelye: 3000 Hatvan, Nagy Lajos király utca 9.) 
részére nyújtott összesen 27.069.000,-Ft összegű 2019. évi önkormányzati támogatásból még el nem fogadott 
6.969.000,-Ft összegű támogatás elszámolását – figyelemmel a 303/2022. (V. 26.) sz. képviselő-testületi 
határozatban foglaltakra – elfogadja.” 
 



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:  305/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel 
(nyilvántartási száma: Egri Törvényszék 10-02-0001388, székhelye: 3000 Hatvan, Nagy Lajos király utca 9.) a 
hatvani 5331/40 hrsz.-ú ingatlanon létesült Hatvani Multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnok 
tulajdonjogának, használati viszonyainak, üzemeltetésének és az ebből fakadó járulékos kérdések rendezése 
tárgyában megállapodást köt a határozat mellékletét képező tartalommal.  Hatvan Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete a sport- és rendezvénycsarnokot az Egyesület által aktivált 3.018.134.666,- Ft + ÁFA, azaz 
bruttó 3.833.031.026,- Ft értékkel veszi át és a vagyonkataszterbe ezzel az értékkel bevezeti.  
 
A képviselő-testület megállapítja, hogy a Hatvani Multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnok tulajdonjogának 
átvételével, és a 15 évi határozott időtartamra szóló használati jog átadásához kapcsolódó számlák 
ellenértékének beszámítása után fennmaradó önkormányzat által fizetendő ÁFA különbözeti érték összege: 
572.316.262,- Ft. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy ezen fizetési kötelezettségnek a 
megállapodás rendelkezései szerint tegyen eleget, valamint intézkedjen ezen összeg jogszabály szerinti 
visszaigénylése érdekében. 
 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati 
rendelet 5. mellékletében a felhalmozási kiadások között a „Hatvani Multifunkcionális Sport- és 
Rendezvénycsarnok önkormányzati tulajdonba kerülésének kiadásai” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel 
(nyilvántartási száma: Egri Törvényszék 10-02-0001388, székhelye: 3000 Hatvan, Nagy Lajos király utca 9.) a 
hatvani 5331/40 hrsz.-ú ingatlanon létesült Hatvani Multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnok 
tulajdonjogának, használati viszonyainak, üzemeltetésének és az ebből fakadó járulékos kérdések rendezése 
tárgyában kötött megállapodás alapján az Egyesület részére 51.217.859,- Ft összegű beruházási támogatást nyújt 
ellenérték fejében az megállapodásban foglaltak szerint.  
 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati 
rendelet 5. mellékletében a felhalmozási kiadások között a „Hatvani Multifunkcionális Sport- és 
Rendezvénycsarnok önkormányzati tulajdonba kerülésének kiadásai” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás és annak mellékleteinek 
aláírására. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a megállapodás megkötéséhez a 
Belügyminisztérium, mint támogató, valamint mint jelzálogjog és elidegenítési tilalom jogosultja hozzájárulásának 
beszerzése érdekében eljárjon, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza továbbá Hatvan város polgármesterét, hogy a megállapodásban foglalt 
változások térképi és ingatlan-nyilvántartási átvezetése és bejegyzése érdekében eljárjon, valamennyi szükséges 
jognyilatkozatot megtegyen.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. június 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 305/2022. (V. 26.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  306/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel 
(nyilvántartási száma: Egri Törvényszék 10-02-0001388, székhelye: 3000 Hatvan, Nagy Lajos király utca 9.) 
együttműködési megállapodást köt, mely alapján a 2022. vonatkozóan 15.000.000,- Ft, azaz Tizenötmillió forint, 
valamint további 28.782.141,- Ft, azaz Huszonnyolcmillió-hétszáznyolcvankettőezer-egyszáznegyvenegy forint 
összegű vissza nem térítendő általános működési támogatást nyújt az egyesület részére 2022. december 31. 
napjáig tartó határozott időtartamra. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező együttműködési 
megállapodás aláírására. 
A pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) 
önkormányzati rendelet 4. mellékletében az alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 
 
 



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

 
EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  

 Amely létrejött egyrészről : 

Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH statisztikai számjel: 15729394-8411-
321-10; adószáma: 15729394-2-10; bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10403538-49575051-56561001; 
képviseli: Horváth Richárd polgármester; továbbiakban: Önkormányzat, Támogató) 

másrészről :  

Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Nagy Lajos király utca 9.; nyilvántartási 
száma: 10-02-0001388, adószáma:18581333-2-10; bankszámlaszáma: 11739054-20126869; képviseli: Antalóczy 
Péter elnök; továbbiakban: Egyesület, Támogatott) 

(továbbiakban együtt: Felek) között abból a célból, hogy jelen megállapodással biztosítsák annak feltételeit, hogy az 
egyesület igazolt versenyzői szabadidejüket sportolással tölthessék, ezáltal megalapozva hosszú távú 
egészségmegőrzésüket, megfelelő fizikai és erkölcsi fejlődésüket, utóbbi részeként elsajátítsák a tiszta játék („fair 
play”) szellemét, valamint versenyrendszerben való részvétel során megmérettetésük révén kihívást állítson a sportolók 
elé. E célok érdekében – figyelemmel a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55.§- ára is – a Felek az alábbiakban 
állapodtak meg: 

1.       Az Egyesület vállalja, hogy igazolt versenyzőinek rendszeres és megfelelő edzési és felkészülési lehetőséget 
biztosít. Így különösen gondoskodik edzőpályáról, vagy sportolásra alkalmas, évszaknak megfelelő 
sportlétesítmény használhatóságáról, a feladatra mind emberileg, mind szakmailag alkalmas edzőt, illetve 
edzőket biztosít, akik e képességeik folytán rátermettek a sportolók testi, fizikai és szellemi felkészítésére. Az 
Egyesület igazolt versenyzői részére biztosítja az edzésekhez, mérkőzésekhez szükséges sportfelszerelések 
használatát. 

2.      Az Egyesület kidolgozza a Szponzorációs programtervezetét és az Éves Munkatervét. Az Éves Munkaterv 
tartalmazza az egyesület versenyeztetési képzési és nevelési tervét, célokat határoz meg, valamint e célok 
eléréséhez szükséges teendőket veszi számba. Az Egyesület vállalja, hogy az Éves Munkatervében kiemelt 
szerepet biztosít az utánpótlás-nevelésnek, a fiatal sportolókkal való foglalkozásnak. Az Egyesület végrehajtja az 
Éves Munkatervében megjelölt, időszerű feladatokat.  

3.       Az Egyesület beszerzi a sportoláshoz szükséges eszközöket, sportfelszereléseket, a gyerek és ifjúsági 
korcsoportok versenyzését, az országos bajnokságokon való indulását, illetve az utánpótlás-nevelést biztosítani 
tudja. 

4.       Az Egyesület lehetőségeihez képest megkísérli felkutatni a Hatvani Kistérség területén, illetőleg azon kívül a 
tehetséges fiatalokat, akik adottságaik, mentalitásuk, más képességeik folytán alkalmasak akár versenyszerű 
sportolásra is. Ennek érdekében az Egyesület megteszi a lépéseket aziránt, hogy a Hatvani Kistérség területén 
működő oktatási intézményekkel, azok testnevelő tanáraival megfelelő szakmai kapcsolatot alakítson ki, 
együttműködési szerződéseket kössön velük, valamint általában is népszerűsítse a sportolást a fiatalok körében. 
Az Egyesület az általa leigazolt, illetve látókörébe került fiatal sportolók, tehetséges utánpótláskorú fiatalok 
szellemi, fizikai és sportszakmai fejlesztését, nevelését, menedzselésüket, tehetségük kibontakoztatását kiemelten 
fontos feladataként kezeli. Lehetőségei szerint igyekszik megszervezni és lebonyolítani a sportágához kötődő 
városi versenyeket, kupákat. 

5.       Az Egyesület elnöke – akadályoztatása esetén a helyettesítésére jogosult személy – az Egyesület jelen 
együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítéséről, így különösen az Éves Munkatervének 
a végrehajtásáról beszámol az Önkormányzat Képviselő-testületének november hónapban megtartott rendes 
ülésén, illetve azon képviselő-testületi vagy bizottsági ülésen, melyre az Önkormányzat őt meghívja. 

6.      Az Egyesület éves írásos beszámolójához mellékeli a működését bizonyító dokumentumokat (tárgyévre vonatkozó 
tabellákat, versenynaptárt, fotókat, jegyzőkönyveket, esetleg, meghívókat, plakátokat, újságcikkeket). 

7.      a) Az Önkormányzat vállalja, hogy az 1-4. pontban foglalt feladatok megvalósításához az Egyesületnek vissza 
nem térítendő általános működési támogatást nyújt. A támogatás éves összege: 15.000.000.- Ft, azaz 
Tizenötmillió forint. Ebből az összegből az Önkormányzat 14.000.000.- Ft-ot a felek között külön okiratban 
kötött, a Hatvani Multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnok tulajdonjogát és használati viszonyait rendező 
megállapodás (a továbbiakban: tulajdonjogi megállapodás) aláírásának napjától számított 3 napon belül utalja át 
az Egyesület bankszámlájára. A fennmaradó 1.000.000.- Ft-ot az Önkormányzat legkésőbb 2022. július 31. 
napjáig utalja át az Egyesületnek. Ezen utóbbi összeg csak abban az esetben csökkenthető, ha az Egyesületnek a 
sportcsarnok birtokbaadása során, annak alkalmával közüzemi díjtartozása áll fenn és legfeljebb a közüzemi 
díjtartozás erejéig csökkenthető. Amennyiben időközben az Egyesület a közüzemi díjtartozást megfizette ez 



utóbbi összeg nem csökkenthető. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a támogatás számára fedezetet 
biztosít. 
b) Az Önkormányzat vállalja továbbá, hogy a jelen pont első bekezdésében meghatározott támogatás mellett, a 
tulajdonjogi megállapodás I. fejezet 4. pontjában meghatározott 28 782 141,- Ft, azaz Huszonnyolcmillió-
hétszáznyolcvankettőezer-száznegyvenegy forint összegű vissza nem térítendő általános működési támogatást is 
nyújt az Egyesület részére. Ezt az összeget az Önkormányzat egyösszegben utalja át az Egyesület bankszámlájára 
a tulajdonjogi megállapodás aláírásának napjától számított 3 napon belül. Az Önkormányzat 2022. évi 
költségvetésében a támogatás számára fedezetet biztosít. 

8.       Az Egyesület – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. §-ában foglalt felhatalmazás alapján – a 
Támogató a Támogatott számára beszámolási kötelezettséget ír elő a költségvetési támogatás rendeltetésszerű 
felhasználásáról, számadási kötelezettséget ír elő a céljelleggel kapott összeg felhasználásáról. 

9.        A támogatási összeg elszámolása az alábbiak szerint történik: 
A 7. a) pont szerinti támogatási összegeről az Egyesület a Hatvani Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája 
felé legkésőbb 2023. január 31-ig köteles elszámolni. 
A 7. b) szerinti támogatási összeg vonatkozásában az önkormányzat az egyesület által jelen megállapodáshoz   
1./ számú  melléklet keretében csatolt elszámolást az elszámolásban szereplő összeg erejéig elfogadja. 
 
Az a) pont tekintetében, az elszámolásban 2022. évi pénzügyileg teljesített a támogatói célnak megfelelő 
számlák/bizonylatok, valamint szakmai beszámolója szerepelhet, annak mellékletét képező dokumentumaival 
együtt. A b) pont esetében, tekintettel a Sportcsarnok megvalósítására irányuló projekt indításának időpontjára, 
az elszámolásban a 2019.;2020.;2021.; 2022. évi pénzügyileg teljesített a támogatói célnak megfelelő 
számlák/bizonylatok, valamint szakmai beszámolója szerepelhet, annak mellékletét képező dokumentumaival 
együtt. 
Önkormányzat jelen megállapodás aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesület a támogatás összegét különös 
tekintettel, de nem kizárólagosan az alábbiakra is felhasználhassa: a sportcsarnok közüzemi számláinak,  bérek, 
üzemanyag kifizetések teljesítése, TAO pályázathoz önrészként történő felhasználása. 

Az elszámoláshoz be kell nyújtani: 

• összesített kimutatást a támogatás felhasználásáról, 

• az egyesület nevére szólóan felmerült és az elszámolás körébe tartozó záradékolt számlák/bizonylatok 
hitelesített másolatait, 

• a kifizetés tényét igazoló dokumentumok hitelesített másolatait (átutalási megbízás másolata, kiadási 
pénztárbizonylat másolata stb.) 

10.     Az Egyesület köteles a támogatás összegét az 1-4. pontokban megnevezett célokra - a 9. pontban foglalt 
kiegészítéssel - fordítani. A támogatás összegét az egyesület a jelen szerződésben foglaltaktól eltérő célra nem 
használhatja fel. 

11.     A költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása 
esetén az Önkormányzat a támogatást visszavonhatja, a támogatási szerződéstől elállhat, azt felmondhatja vagy 
kezdeményezheti annak módosítását.   

12.     A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű 
felhasználása, továbbá a költségvetési támogatás visszavonása, a támogatási szerződéstől történő elállás vagy 
annak felmondása esetén az Egyesület a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét a Kormány 
rendeletében meghatározott ügyleti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles 
visszafizetni.  

 13.     A 11-12. pontban foglalt esetben az Egyesület tudomásul veszi, hogy az átutalt támogatás összegét kamattal 
növelten köteles – a kamatokat is lejárt tartozásnak tekintve – felszólítás nélkül a Támogató Kereskedelmi és 
Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10403538-49575051-56561001 számú költségvetési elszámolási számlájára 
visszautalni.  

14.     Támogatott tudomásul veszi, hogy:  

- a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és az elszámolást  

- amennyiben a feladat Támogatottnak fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik – a 
Támogató részére történő bejelentési kötelezettség teljesítése mellett – Támogatottnak a támogatásról le kell 
mondania, 

- közérdekből nyilvános a támogatási döntést előkészítő és a támogatási döntést meghozó szerv vagy személy 
által a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adatnak és különleges adatnak nem minősülő adat, 
azonban annak megismerésére a közérdekű adatokra vonatkozó törvényi rendelkezéseket kell alkalmazni. 



15.     Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok személyében nem állnak fenn.  

16.     A Felek jelen támogatási szerződést az aláírás napjától 2022. december 31.napjáig terjedő határozott időre 
kötik, azt írásban közös megegyezéssel módosíthatják. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy az 
önkormányzat a jelen támogatási szerződés keretében az egyesült részére biztosított támogatás elszámolása során 
elfogadja a 2022. május hónapot megelőző időszakban keletkezett, cél megvalósítását szolgáló számlákat is 
különös tekintettel a 9. pontban foglaltakra. Az egyesület tudomásul veszi, hogy amennyiben a tulajdonjogi 
megállapodásban általa vállalt valamely fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti (birtokbaadásig 
felmerült rezsi, közművek összegének megfizetése) úgy már most feltétlen hozzájárulást ad ahhoz, hogy a 
részére 2022. július 31. napjáig utalandó 1.000.000,- Ft összegű támogatás összegébe ezen - az önkormányzat 
részéről az egyesület helyett a jogosultak részére kifizetett - összegek a Ptk. vonatkozó rendelkezései  alapján ( 
Ptk. 6. : 49.  § ) beszámításra kerüljenek legfeljebb az igazoltan felmerült közmű tartozás erejéig. A fennmaradó 
összeg az Egyesületet megilleti a fentiekben szabályozottak szerint. 

17.     A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az 
államháztartásról szóló a 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.  

18.     A jelen szerződés egymással megegyező, négy eredeti példányban készült. A szerződő felek jelen szerződésben 
foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag cégszerűen írják alá. 

19.     Jelen szerződés nélkülözhetetlen mellékletét képezi a Támogatott bírósági nyilvántartásba vételéről szóló végzés 
és a képviselőjének aláírási címpéldánya banki felhatalmazó levél, ÁFA nyilatkozat. 

 Hatvan, 2022. ………………. 

      

Hatvan Város Önkormányzata 

Horváth Richárd 

polgármester 

  Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület  

Antalóczy Péter 

elnök 
      

Határozat száma:  307/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Hatvan Város Önkormányzata és a 
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület (nyilvántartási száma: Egri Törvényszék 10-02-0001388, 
székhelye: 3000 Hatvan, Nagy Lajos király utca 9.) között folyamatban lévő alábbi polgári peres eljárások az 
illetékes bíróságok előtt perköltség igény nélkül közös kérelemre megszüntetésre kerüljenek: 
 

- Hatvani Járásbíróság előtt 2.P.20.117/2021. számon folyó peres eljárás (Önkormányzat felperes, 
Egyesület alperes), a per tárgya: 6.969.000 Ft összegű támogatás visszafizetése, 

 
- Hatvani Járásbíróság előtt 3.P.20.413/2020. számon folyó peres eljárás, (Önkormányzat felperes, 

Egyesület alperes), amely fellebbezés folytán jelenleg az Egri Törvényszéken 2.Pf.20.054/2022. számon 
folyamatban van, a per tárgya: jognyilatkozat pótlása, 

 
- Hatvani Járásbíróság előtt 3.P.20.303/2020. számon folyó peres eljárás (Önkormányzat felperes, 

Egyesület alperes), a per tárgya: birtokba bocsátás iránti per, 
 

- Egri Törvényszék előtt 12.P.20.222/2021. számon folyó peres eljárás. (Önkormányzat alperes, Egyesület 
felperes), a per tárgya: pótmunka ellenértékének megfizetése iránti per. 
 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a fenti peres eljárások megszüntetése 
érdekében szükséges jognyilatkozatokat megtegye, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok előtt 
eljárjon.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. június 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  308/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) a hatvani 5331/40 hrsz.-ú 



ingatlanon létesült Hatvani Multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnokra vonatkozóan bérleti szerződést köt a 
határozat mellékletét képező tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződés aláírására.” 
 
 
H a t á r i d ő  : 2022. június 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 

BÉRLETI SZERZ ŐDÉS 
 
Amely létrejött egyrészről: 
 
Hatvan Város Önkormányzata 

székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
PIR: 729392 
statisztikai számjele: 15729394-8411-321-10 
adószáma: 15729394-2-10 
bankszámlaszáma: 10403538-49575051-56561001 
képviseli: Horváth Richárd polgármester 

          mint Bérbeadó  
 
másrészről: 
 
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:                       Krémer Dániel ügyvezető 
         mint Bérlő 
 
a továbbiakban együttesen „Felek” között, a mai napon, az alábbi feltételek szerint:  
 

I. Előzmények 
 
Felek rögzítik, hogy közöttük Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 308/2022. (V. 26.) számú határozata 
alapján, …….. napjától ……... napjáig tartó határozott időtartamra közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: 
közszolgáltatási szerződés)  jött létre a Hatvani Multifunkcionális Sport és Rendezvénycsarnok üzemeltetési 
feladatainak  ellátására. 
 
Hatvan Város Önkormányzata a közszolgáltatási szerződésben részletesen meghatározott szerződéses kötelezettségek 
HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.  általi teljesítéséhez bérleti jogviszony 
keretében biztosítja a kizárólagos tulajdonát képező, és a hatvani 5331/40 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvan, 
Boldogi út 2/A szám alatti ingatlant (Hatvani Multifunkcionális Sport és Rendezvénycsarnok), valamint a jelen 
szerződés 1./ számú mellékletében feltüntetett ingóságokat. 
 
Felek a jelen okirat keretében létrehozott bérleti jogviszony időtartamát a jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződés 
időtartamával azonos időtartamban határozták meg. 
 

II. Általános rendelkezések 
 
1./ A bérbeadó kijelenti, hogy a kizárólagos tulajdonát képezi a hatvani 5331/40 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 
Hatvan, Boldogi út 2/A szám alatti ingatlan, valamint a jelen szerződés 1./ számú mellékletében feltüntetett ingóságok. 
 
2./ A bérbeadó kijelenti, hogy a a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 11. § 
(17) bekezdése alapján a jelen bérleti szerződés megkötésére külön versenyeztetési eljárás nélkül sor kerülhet, 
tekintettel arra, hogy a bérlő jogszabályban előírt önkormányzati feladatot ellátó gazdálkodó szervezet. 
 
3./ A bérlő kijelenti, hogy a Nvtv. 11. § (17) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő gazdálkodó szervezet 
és szavatolja, hogy a jelen szerződés hatálya alatt ezen feltételeknek megfelel.  

 
 
 



III. A bérleti szerződés tárgya 
 

1./ Jelen okirat aláírásával bérbeadó bérbe adja, a bérlő bérbe veszi az I. fejezetben megjelölt ingatlant - a Hatvani 
Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület által kizárólagosan használt helyiségek kivételével -   és a jelen szerződés 1./ 
számú mellékletében feltüntetett ingóságokat figyelemmel a Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Kézilabda és 
Szabadidő Sportegyesület között - a Hatvani Sport és Rendezvénycsarnok tulajdonjogának rendezése, valamint 
üzemeltetése és használata tárgyában - 2022. …. hó … napján létrejött megállapodásban (a továbbiakban: tulajdonjogi 
megállapodás) foglaltra. A bérlő jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy a jelen pontban  hivatkozott megállapodást és 
annak mellékleteit megismerte, az okirat egy eredeti példányával rendelkezik. 
 
2./ A bérleti szerződés hatálya alatt a bérlő használati jogosultságot szerez jelen bérleti szerződés tárgyát képező 
ingatlanra és ingóságokra. 
  
3./ A bérlő a jelen bérleti szerződés tárgyát képező ingatlant a közszolgáltatási szerződés II./D pontjában meghatározott 
feladatai ellátásának céljára veszi bérbe.  
 

IV. A bérleti szerződés időtartama, díja 
 
1./ Jelen bérleti szerződés a tulajdonjogi megállapodás aláírásának napjától kezdődő hatállyal a közszolgáltatási 
szerződés megszűnésének napjáig tartó határozott időre jön létre. A határozott idő elteltével a bérleti szerződés 
megszűnik, amennyiben hatályát felek a szerződés lejárta előtt, közös megegyezéssel nem módosítják.  
 
2./ A szerződő felek a bérleti díjat az alábbiak szerint határozzák meg: 
 
A bérlet tárgyát képező ingatlan és ingóságok bérleti díja évi 6.000.000,-Ft + ÁFA, mely összegből az ingatlan bérelti 
díja: ……………+ÁFA forint, az ingóságok bérleti díja: ……………..+ÁFA forint. 
 
Bérlő a bérleti díjat félévente utólag a bérbeadó által kiállított számla ellenében - 15 napos fizetési határidő 
meghatározása mellett - köteles átutalás útján megfizetni a bérbeadó bankszámlájára. A 2022 évre vonatkozó bérleti 
díjat bérbeadó egy összegben, 2022. december 31-i zárónappal számlázza ki bérlő részére. 
 
2023. évtől kezdődően a bérleti díj összegét bérbeadó jogosult legfeljebb  az előző évre vonatkozó általános fogyasztói 
árszinvonal emelkedés mértékével (KSH szerinti infláció mértéke) emelni a tárgyév március 1. napjától kezdődő 
hatállyal. 
 
Késedelem esetén bérlő a Ptk.-ban a pénztartozások késedelmes teljesítése esetére meghatározott késedelmi kamat 
fizetésére köteles. /A bérleti díj késedelmes fizetése esetén a bérlő – az esedékes dátum napjától a fizetés időpontjáig 
terjedő időre – a Ptk. 6 : 48  §-a szerinti késedelmi kamat fizetésére köteles./ 
 
3./ A bérlő a bérleti díj összegén felül az ingatlan üzemeltetésével  kapcsolatos valamennyi rezsi költséget viseli, 
továbbá viseli  az ingatlan karbantartási és az ingatlanban található ingóságok rendeltetésszerű használathoz szükséges 
egyéb javítások költségeit. Bérlő köteles megkötni a biztonságos üzemeltetéshez szükséges valamennyi garanciális és 
egyéb javításra, karbantartásra  vonatkozó szerződést, és azokat köteles a jótállás teljes időtartama alatt fenntartani.  
 
Az ingatlan  és a benne található ingóságok vonatkozásában Bérbeadó rendelkezik vagyonbiztosítással, ugyanakkor az 
ott végzendő tevékenység vonatkozásában felelősségbiztosítás megkötése Bérlő kötelezettsége. Felek megállapodnak, 
hogy a vagyonbiztosítás díját bérbeadó továbbszámlázza bérlő részére. 
 

 
V. Ingatlan és ingóságok nyilvántartása 

 
1./ Jelen szerződés alapján bérbevett ingatlan és ingóságok átadás-átvétele a szerződés hatályba lépése napján leltári 
jegyzőkönyv felvétele (birtokbaadási jegyzőkönyv) mellett történik. 
 
A felek külön íven írásban leltári felelősöket neveznek meg mindkét fél részéről, akik együttesen vezetik a leltárt, 
átvezetve azon az időközbeni hiányokat, pótlásokat és új vagyonelemeket. A felek időközönként közös leltározást 
tartanak, amelyek során felmérik a hiányokat és pótlás szükségességét, a szükséges intézkedésekre írásos javaslatot 
tesznek. 
 
2./ A felek a szerződés megszűnésekor a szerződés célja szerinti tevékenység érdekében pótolt vagy beszerzett 
ingóságok tekintetében azok megszűnéskori könyv szerinti értékén elszámolnak. 
 



3./ Mindazon eszközök selejtezése, amelyek a bérbeadó tulajdonát képezik, kizárólag a tulajdonos erre vonatkozó 
határozata alapján selejtezhetők, feltéve, hogy a tulajdonos-bérbeadó nyilatkozatának késedelme a másképp el nem 
hárítható kárhoz vezetne, vagy a minimumfeltételeknek megfelelő ellátási színvonalat veszélyeztetné. 
 

VI. A szerződés megszűnése és megszüntetése 
 

1./ Jelen szerződés megszűnik a határozott idő lejártával. 
 
2./  Felek a szerződést közös megegyezéssel, írásban bármikor megszüntethetik. 
 
3./ Rendkívüli felmondásnak van helye, ha az egyik fél olyan súlyos szerződésszegést követ el, hogy a másik féltől nem 
várható el a szerződés további fenntartása. így különösen, ha bérlő a bérleti díjat, vagy közüzemi díjat határidőben nem 
fizeti meg. 
Ebben esetben a bérbeadó őt ezen kötelezettségek teljesítése során – 8 napos határidő tűzésével – felszólítja. 
Amennyiben a bérlő a póthatáridőt elmulasztja, úgy a bérbeadó további 8 napon belül írásban élhet a felmondás jogával. 
A felmondás az elmulasztott határidő utolsó napjára szólhat, de nem lehet rövidebb 15 napnál. 
 
4./ Amennyiben a bérlő magatartása szól a felmondás alapjául, úgy a bérbeadó köteles a bérlőt a jogkövetkezményekre 
történő figyelmeztetéssel a  magatartás megszüntetésére felszólítani, mégpedig a jogsértő magatartás tudomásra 
jutásától számított 8 napon belül. Amennyiben a bérlő a bérbeadó által tűzött határidőt elmulasztja, úgy a bérbeadó az 
alapul szolgáló magatartás folytatásától számított 8 napon belül azonnali hatályú felmondással élhet, melyet írásban kell 
közölni. 
 

VII. Záró rendelkezések 
 
1./ Szerződő felek tudják, hogy jelen bérleti szerződés érvényességének feltétele, hogy a bérlő gazdasági társaság a 
jogszerű és szakszerű működéshez szükséges valamennyi hatósági és működési engedélyt megszerezze. 
 
2./ Felek között vitás kérdés nincs. A felek esetleges vita esetén kötelesek álláspontjaikat a képviseletükre jogosult 
személyek és szervek vezetőinek bevonásával írásban egyeztetni, amelynek eredménytelensége esetén jogvita esetére 
értékhatártól függően a Hatvani Járásbíróság vagy az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
Jelen bérleti szerződést szövegét Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 308/2022. (V. 26.) számú 
határozatával jóváhagyta. 
 
Jelen bérleti szerződést felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen, 
jóváhagyólag írták alá. 

 
Hatvan, 2022. ….. napján  
 

Hatvan Város Önkormányzata 
képviseli: Horváth Richárd polgármester 

bérbeadó 

HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező   
Nonprofi Közhasznú Kft. 

képviseli: Krémer Dániel ügyvezető 
bérlő 

 
Határozat száma:  309/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) megkötött közszolgáltatási 
szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a Hatvani 
Multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnok üzemeltetési feladatainak ellátása érdekében. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
közszolgáltatási szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. június 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 309/2022. (V. 26.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  310/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) részére 20.000.000,- Ft 
összegű beruházási támogatást nyújt a Hatvani Multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnok tulajdonjogának, 



használati viszonyainak, üzemeltetésének és az ebből fakadó járulékos kérdések rendezése tárgyában kötött 
megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
A pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) 
önkormányzati rendeletbe betervezésre kerül. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatási szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. június 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 310/2022. (V. 26.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  311/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel 
(nyilvántartási száma: Egri Törvényszék 10-02-0001388, székhelye: 3000 Hatvan, Nagy Lajos király utca 9.) a 
hatvani 5331/40 hrsz. alatti ingatlanra 2017. január 11. napján megkötött földhasználati jogot alapító 
megállapodást felbontja a határozat mellékletét képező földhasználati jogot alapító szerződést felbontó 
megállapodásban foglaltak szerint. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a földhasználati jogot alapító szerződést felbontó 
megállapodás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. június 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 311/2022. (V. 26.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  312/2022. (V. 26.) 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 Tanács ülésen igennel 
szavaz a Társulás 2021. évi költségvetésének 2021.12.31. fordulónappal történő módosításáról az előterjesztés 1. 
számú melléklete szerinti részletezett tartalommal, és támogatja a következő társulási tanács határozat 
meghozatalát: 

„A Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanács a Felügyelő 
Bizottság tagjai véleményének kikérésével a Társulás 2021. évi költségvetésének 2021.12.31. fordulónappal 
történő módosítás elfogadásáról a következő határozatot hozza: 

A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi költségvetésének 2021.12.31. fordulónappal történő módosítását az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
Működési kiadásokon belül: 

1.) Választott tisztségviselők juttatásai (Elnök tiszteletdíja)  + 42.625,- Ft 
2.) Munkaadókat terhelő járulékok:                                        - 42.625,- Ft 

A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi költségvetése pénzforgalmi mérlegét 2021.12.31. fordulónappal a 
határozat 1. melléklete szerint fogadja el.” 

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. május 31. (vagy a megismételt ülésen) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  313/2022. (V. 26.) 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 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról az előterjesztés 1-5. számú melléklete szerinti 
részletezett tartalommal, és támogatja a következő társulási tanács határozat meghozatalát: 
 
„A Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanács a Felügyelő 
Bizottság tagjai véleményének kikérésével a Társulás 2021. évi Zárszámadása elfogadásáról a következő 
határozatot hozza: 
A Társulás Tanács elfogadja a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás (a 
továbbiakban: Társulás) 2021. évi zárszámadását, melyek az alábbi tételeket részletezik:  



 
1. A Társulás költségvetésének kiadási és bevételi tel jesítései 2021. december 31. fordulónappal : 

A 2021. évi költségvetés bevételei összesen: 3.221.120.446,- Ft 

 
2. A Társulás bevételei:                                                     

a) Működési bevételek összesen: 12.762.446,- Ft 
Ebből: 
Társulás működési célú bevétele 6.350.384,- Ft 
Tagönkormányzatok működési hozzájárulása 3.675.000,- Ft 
Előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány működési célra) 2.737.062,- Ft 

 
b) Társulás felhalmozási bevételei összesen: 3.208.358 .000,- Ft 

Előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány fejlesztési célra) 3.208.358.000,- Ft 
 

3. Kiadási jogcímek: 
a) Működési kiadás 11.732.084,- Ft 

Működési célú kiadások  8.405.684,- Ft 
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre 3.326.400,- Ft 

 
b) Felhalmozási kiadások 0 ,- Ft 

 
4. A Társulás pénzmaradványa : 3.209.388.362,- Ft, melynek felhasználása:    

a) 2.968.384.900,- Ft felhalmozási kiadásként épül be a 2021. évi költségvetésbe, 
b) 1.030.362,- Ft működési hiány fedezetére épül be a 2021. évi költségvetésbe, 
c) 239.973.100,- Ft a KEHOP 3.2.1. beruházásra adott előleg fedezetéül szolgál. 

 
5. A Társulás 2021. évi bevételei és kiadásai megbontását e határozat 1. sz. melléklete  tartalmazza. 

6. A Társulás 2021. évi pénzeszközei változásának bemutatását e határozat 2. sz. melléklete  tartalmazza. 

7. A Társulásnak több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, valamint az adósságot 
keletkeztető ügylet nincs, erről szóló kimutatást a zárszámadás nem tartalmaz. 

8. A Társulás vagyonmérlegének főösszege 2021. december 31-én 3.249.464.340,- Ft.                 A Társulás 
2021. évi egyszerűsített mérlegét és vagyonkimutatását e határozat 3. sz. melléklete  tartalmazza. 

9. A Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és 
részesedések bemutatását e határozat 4. sz. melléklete  tartalmazza. 
 
10. A Társulás Maradványkimutatását e határozat 5. sz. melléklete  tartalmazza. 
 
11. A Társulás adósságállománnyal nem rendelkezik, a zárszámadási határozat adósságot keletkeztető 
ügyletek bontását nem tartalmazza. 

12. A Társulás a 2021. évi vállalt kötelezettségeinek eleget tudott tenni” 
 

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. május 31. (vagy a megismételt ülésen) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  314/2022. (V. 26.) 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 2021. évi belső ellenőrzések végrehajtásáról szóló éves ellenőrzési jelentésének elfogadásáról 
az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és támogatja a következő társulási tanács határozat 
meghozatalát: 

„A Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsa a Vincent 
Auditor Kft. belső ellenőr által a 2021. évi belső ellenőrzések végrehajtásáról szóló, „A Zagyvakörnyéki Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás megbízásából készült belső ellenőri vizsgálatról, a Társulás 
vonatkozásában az ÁFA bevallások, nyilvántartások ellenőrzéséről” tárgyú belső ellenőri jelentéshez készült éves 
ellenőrzési jelentését elfogadja. 

Felkéri a Társulási Tanács a Társulás Munkaszervezete vezetőjét, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 



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. május 31. (vagy a megismételt ülésen) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  315/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a soron következő Társulási Tanácsülésen nemmel 
szavaz arról, hogy a Társulási Tanács 

1.) a Társulás Munkaszervezeteként 2022. szeptember 1. napjától Csány község Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatalát jelölje ki, 

2.) egyúttal felkérje a Társulás jelenlegi és e határozattal kijelölésre kerülő új munkaszervezetét, hogy a feladat 
átadásával összefüggő átadás-átvételi eljárást 2022. szeptember 1-ig folytassák le, 

3.) továbbá az átadás-átvétellel összefüggő esetleges kérdésekben felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a 
Társulási Tanács két ülése között, az átadás-átvételhez szükséges döntéseket meghozza, 

4.) a Társulás új levelezési címeként a Csányi Polgármesteri Hivatal 3015 Csány, Kossuth Lajos út 2. szám alatt 
található ingatlan címét határozza meg. 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási 
tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen vagy a 
megismételt ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. május 31. (vagy a megismételt ülésen) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  316/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás 2021. évi zárszámadását az előterjesztés 1. számú melléklete szerint az alábbi 
részletezéssel elfogadja: 

a. finanszírozási bevétel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi 
főösszege: 6.363.236,- Ft, 

b. kiadási főösszege: 22.963.053,- Ft,  
c. egyenleg: -16.599.817,- Ft” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. május 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  317/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás 2021. évi pénzmaradványát, 115.583.056,- Ft összegben elfogadja az alábbiak szerint: 

– tartalékba helyezve:            583.056,- Ft 
– 2022. évi költségvetésbe beépítve:        115.000.000,- Ft.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. május 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  318//2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás 2021. évi vagyonmérlegét 3.000.460.473,- Ft főösszeggel elfogadja az előterjesztés 2. számú melléklete 
szerint.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. május 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
 



Határozat száma:  319/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulásnál a 2021. évi beszámolóra vonatkozóan a Magyar Államkincstár által végzett 
szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltakat tudomásul veszi. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás részéről az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításaira és javaslataira az Intézkedési 
tervet jóváhagyja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács ülésén szavazati jogát 
jelen határozatnak megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. május 31. (intézkedési terv elfogadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere, jegyzője a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  320/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár által a „Helyi önkormányzat és az 
általa irányított költségvetési szervek” ellenőrzése keretében megküldött ellenőrzési jelentést tudomásul veszi, és 
Hatvan Város Önkormányzata, valamint az önkormányzat által irányított alábbi költségvetési szervek  

- Hatvani polgármesteri Hivatal 
- Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda 
- Hatvani Csicsergő Óvoda 
- Hatvani Gesztenyéskert Óvoda 
- Hatvani Napsugár Óvoda 
- Hatvani Százszorszép Óvoda 
- Hatvani Varázskapu Óvoda 
- Hatvani Vörösmarty Óvoda  
- Ady Endre Könyvtár 
- Grassalkovich Művelődési Ház 
- Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény, valamint  
- Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 

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

Határozat száma:  321/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Kft. (3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) 
részére 2021. évben kiutalt 20.000.000,- Ft támogatási összegből a tárgyévben fel nem használt 7.497.137,- Ft 
összegnek a 2022. évi fejlesztési célú felhasználását engedélyezi és felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
szerződést módosító okirat 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:  322/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szolgáltató Kft. (cg.szám: 10-09-037769, 
székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója 15.000.000,- Ft (azaz Tizenötmillió forint) fejlesztési célú 
támogatást nyújt a Hatvani Szolgáltató Kft. részére és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatási 
szerződést módosító okirat aláírására. A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről 
szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében a „2022. évi útfelújítás” költséghelyen rendelkezésre 
áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  323/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa az alábbiak szerint határoz:  
 



- elfogadja a jogelőd HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2021. december 31. fordulónappal elkészített és 2022. május 16. napján kelt vagyonmérleg-
tervezetét, valamint vagyonleltár-tervezetét, 

 
-  elfogadja a jogutód HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság 2022. december 31. fordulónappal elkészített vagyonmérleg-tervezetét, valamint 
vagyonleltár-tervezetét, 
 

-  elfogadja a 2022. május 19. napján kelt egyesülési tervet, 
 

-  elfogadja az egyesülési szerződés tervezetét, 
 

-  elfogadja SZ-2000 AUDIT és Szolgáltató Betéti Társaság – székhelye: 3300 Eger, Bálint pap utca 1/b. 
könyvvizsgálatot végző személy: Szabó Zoltán bejegyzett könyvvizsgáló (MKK 000093) – könyvvizsgáló 
által elkészített, és 2022. május 16. napján kelt könyvvizsgálói jelentést, 

 
- elhatározza a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaságnak a HATVANI MÉDIA 

és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságba történő beolvadását, 
 

-  elfogadja a jogutód HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság tulajdonosi és tőkeszerkezetét az alábbiak szerint: 

 
HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság  

 
A társaság jegyezett tőkéje: 12.100.000,- Ft 
 
A társaság alapítója és törzsbetétjének mértéke:  

Tag neve: Hatvan Város Önkormányzata 
Tag törzsbetéte: 12.100.000,- Ft 

 
- elhatározza, hogy a beolvadás napja: 2022. augusztus 31. 

 
- a társaság tevékenységi köreit az alábbiak szerint módosítja: 

 
A társaság fő tevékenységi köre: 82.30’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  
 
A társaság közhasznú egyéb tevékenységeinek az alábbiakat javasolja: 58.19’08 Egyéb kiadói 
tevékenység, 58.14’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása, 60.10’08 Rádióműsor-szolgáltatás, 60.20’08 
Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása. 

 
Kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységi köröknek az ügyvezető az alábbiakat 
javasolja: 0149 '08 Egyéb állat tenyésztése, 4799 '08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem, 5320 '08 
Egyéb postai, futárpostai tevékenység, 5610 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás, 5629 '08 Egyéb 
vendéglátás, 5630 '08 Italszolgáltatás, 6420 '08 Vagyonkezelés (holding), 6832 '08 Ingatlankezelés, 6820 
'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, 6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan 
adásvétele, 6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység, 7022 '08 Üzletviteli, egyéb 
vezetési tanácsadás, 7021 '08 PR, kommunikáció, 7311 '08 Reklámügynöki tevékenység, 7312 '08 
Médiareklám, 7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás, 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, 
műszaki tevékenység, 7721 '08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése, 7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz 
kölcsönzése, 8121 '08 Általános épülettakarítás, 8122 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás, 8129 '08 Egyéb 
takarítás, 8130 '08 Zöldterület-kezelés, 8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás, 8299 '08 M.n.s. 
egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás, 8551 '08 Sport, szabadidős képzés, 8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás, 
8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység, 9001 '08 Előadó-művészet, 9002 '08 Előadó-művészetet 
kiegészítő tevékenység, 9604 '08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás, 9311 '08 Sportlétesítmény 
működtetése, 9319 '08 Egyéb sporttevékenység, 9321 '08 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység, 
9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, 

 
-  elfogadja a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság alapító okiratának rendelkezéseit a határozat melléklete szerinti tartalommal, és azt magára  
nézve kötelezőnek ismeri el, 

 
-  felhatalmazza a beolvadó Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság és a jogutód 

HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezetőjét Krémer Dániel – 2096 Üröm, Radnóti Miklós utca 3. szám alatti lakost, hogy a beolvadással 
szükséges intézkedéseket, jognyilatkozatokat megtegye, a jogszabályban meghatározott 
kötelezettségeket teljesítse.” 



 
H a t á r i d ő  : 2022. május 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

Alapító okiratot módosító okirata 
Hatvan Város Önkormányzata alapító megállapítja, hogy HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság az Egri Törvényszék Cégbíróságán a cégjegyzékbe a 10-09-032167 
cégjegyzékszámon bejegyzésre került. 
 
A tásaság alapítója az alapító okiratot 2022. május 26. napjával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 
valamint a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről, és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
tv. rendelkezéseit figyelembe véve az alábbiak szerint módosítja.  
 
3./ A társaság székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 
A társaság telephelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24. 

3000 Hatvan, Radnóti tér 2. 
3000 Hatvan, Thurzó utca 16. 
3000 Hatvan, Madách utca. 12. 
3000 Hatvan, 5331/40 hrsz. 

 
7./ A társaság tevékenységi köre a TEÁOR' 08 nomenklatúra szerint: 
 
A társaság közhasznú tevékenységei (A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.-ben 
meghatározott helyi közszolgáltatási tevékenységek ellátását szolgáló közhasznú tevékenységek): 
 
A társaság közhasznú fő tevékenysége: 82.30’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
 
A társaság egyéb közhasznú tevékenységei: 
 

58.14’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
58.19’08 Egyéb kiadói tevékenység 
60.10’08 Rádióműsor-szolgáltatás 
60.20’08 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása 

 
A fenti közhasznú tevékenységeket a társaság az alábbi közfeladatok megvalósítása érdekében az jogszabályhelyek 
alapján végzi: 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdése alapján  A helyi közügyek, 
valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:  
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet 
támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 
 
Kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységi körök: 
 

0149 '08 Egyéb állat tenyésztése 
4799 '08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 
5320 '08 Egyéb postai, futárpostai tevékenység 
5610 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás 
5629 '08 Egyéb vendéglátás 
5630 '08 Italszolgáltatás 
6420 '08 Vagyonkezelés (holding) 
6832 '08 Ingatlankezelés 
6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
7021 '08 PR, kommunikáció 
7311 '08 Reklámügynöki tevékenység 
7312 '08 Médiareklám 
7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás 
7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 



7721 '08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 
7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
8121 '08 Általános épülettakarítás 
8122 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás 
8129 '08 Egyéb takarítás 
8130 '08 Zöldterület-kezelés 
8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás 
8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
8551 '08 Sport, szabadidős képzés 
8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás 
8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység 
9001 '08 Előadó-művészet 
9002 '08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 
9604 '08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 
9311 '08 Sportlétesítmény működtetése 
9319 '08 Egyéb sporttevékenység 
9321 '08 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység 
9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

 
A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységét a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytatja. Az 
engedélyköteles tevékenységeket a társaság csak a szükséges hatósági engedélyek birtokában gyakorolja. 
 
8./ A társaság jegyzett tőkéje: 12.100.000,- Ft, azaz Tizenkettőmillió-egyszázezer forint, melyből 12.100.000,-Ft, 
azaz Tizenkettőmillió-egyszázezer forint pénzbeli hozzájárulás. 
 
23./ Egyesülés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal 
23.1. Alapító előadja, hogy a jelen társaság a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaságba történő beolvadásával jött létre jelen formában 
23.2. Alapító nyilatkozza, hogy társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 4. § 
23/a. pontja szerint kedvezményezett átalakulásnak minősül, továbbá mentes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 26. § 
(1) bekezdés g) pontja szerint a visszterhes vagyonátruházási illeték alól. 
23.3. A jogutód az egyesülést követően a jogelődtől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot 
és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját - az adózás előtti eredmény módosítása révén - úgy 
határozza meg, mintha az egyesülés nem történt volna meg. A jogutód az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket 
elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél az egyesülés napjára kimutatott bekerülési 
értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az 
átalakulást, egyesülést, szétválást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is. 

 
Egyesülés a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társasággal 
 
23.4. Alapító előadja, hogy a jelen társaság a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 
HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságba történő 
beolvadásával jött létre jelen formában. 
23.5. Alapító nyilatkozza, hogy társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 
4. § 23/a. pontja szerint kedvezményezett átalakulásnak minősül, továbbá mentes az illetékekről szóló 1990. évi 
XCIII. 26. § (1) bekezdés g) pontja szerint a visszterhes vagyonátruházási illeték alól. 
23.6. A jogutód az egyesülést követően a jogelődtől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a 
céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját - az adózás előtti eredmény 
módosítása révén - úgy határozza meg, mintha az egyesülés nem történt volna meg. A jogutód az átértékelt 
eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél az 
egyesülés napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, 
valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást, egyesülést, szétválást követően az adózás előtti 
eredmény módosításaként elszámolt összeget is. 
 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
Alapító a társasági szerződést módosító okirat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
 
Jelen alapító okiratot módosító okiratot Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 323/2022.(V.26.) számú 
képviselő testületi határozatával elfogadta. 
 
 



Jelen alapító okiratot módosító okiratot elolvasás és kellő megértés után, mint akaratommal mindenben egyezőt 
okiratszerkesztő ügyvéd előtt cégszerűen és jóváhagyólag írtam alá. 
 
Hatvan, 2022. május 26. 
 

Hatvan Város Önkormányzata 
Alapító 

képviseli: Horváth Richárd polgármester  
 
Jelen módosító okiratot 
készítettem és ellenjegyzem: 
Hatvan, 2022. május 26. 
KASZ:36071290 

 
Határozat száma:  324/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa az alábbiak szerint határoz: 
 

-  elfogadja a beolvadó Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. december 
31. fordulónappal elkészített vagyonmérleg-tervezetét, valamint vagyonleltár-tervezetét, 

 
- elfogadja a jogutód HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság (új cégneve: HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.) 2021. 
december 31. fordulónappal elkészített vagyonmérleg-tervezetét, valamint vagyonleltár-tervezetét, 

 
-  elfogadja a 2022. május 19. napján kelt egyesülési tervet, 

 
-  elfogadja az egyesülési szerződés tervezetét, 

 
- elfogadja SZ-2000 AUDIT és Szolgáltató Betéti Társaság – székhelye: 3300 Eger, Bálint pap utca 1/b. 

könyvvizsgálatot végző személy: Szabó Zoltán bejegyzett könyvvizsgáló (MKK 000093 – könyvvizsgáló 
által elkészített, és 2022. május 16. napján kelt könyvvizsgálói jelentést, 

 
- elhatározza a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaságnak a HATVANI MÉDIA 

és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságba történő beolvadását, 
 

- elfogadja a jogutód HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság tulajdonosi és tőkeszerkezetét az alábbiak szerint: 

 
HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (új 
cégneve: HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.) 

 
A társaság jegyezett tőkéje: 12.100.000,-Ft 
 
A társaság alapítója és törzsbetétjének mértéke:  

Tag neve: Hatvan Város Önkormányzata 
Tag törzsbetéte: 12.100.000,-Ft 

 
- elhatározza, hogy a beolvadás napja: 2022. augusztus 31. 

 
- elfogadja a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság alapító okiratának rendelkezéseit a határozat melléklete szerinti tartalommal, és azt magára 
nézve kötelezőnek ismeri el, 

 
- felhatalmazza a beolvadó Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság és a jogutód 

HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezetőjét Krémer Dániel – 2096 Üröm, Radnóti Miklós utca 3. szám alatti lakost, hogy a beolvadással 
szükséges intézkedéseket, jognyilatkozatokat megtegye, feladatokat elvégezze.” 

 
H a t á r i d ő  : 2022. május 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
 



HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
Alapító okiratot módosító okirata 

Hatvan Város Önkormányzata alapító megállapítja, hogy HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság az Egri Törvényszék Cégbíróságán a cégjegyzékbe a 10-09-032167 
cégjegyzékszámon bejegyzésre került. 
 
A tásaság alapítója az alapító okiratot 2022. május 26. napjával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 
valamint a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről, és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
tv. rendelkezéseit figyelembe véve az alábbiak szerint módosítja.  
 
3./ A társaság székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 
A társaság telephelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24. 

3000 Hatvan, Radnóti tér 2. 
3000 Hatvan, Thurzó utca 16. 
3000 Hatvan, Madách utca. 12. 
3000 Hatvan, 5331/40 hrsz. 

 
7./ A társaság tevékenységi köre a TEÁOR' 08 nomenklatúra szerint: 
 
A társaság közhasznú tevékenységei (A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.-ben 
meghatározott helyi közszolgáltatási tevékenységek ellátását szolgáló közhasznú tevékenységek): 
 
A társaság közhasznú fő tevékenysége: 82.30’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
 
A társaság egyéb közhasznú tevékenységei: 
 

58.14’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
58.19’08 Egyéb kiadói tevékenység 
60.10’08 Rádióműsor-szolgáltatás 
60.20’08 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása 

 
A fenti közhasznú tevékenységeket a társaság az alábbi közfeladatok megvalósítása érdekében az jogszabályhelyek 
alapján végzi: 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdése alapján  A helyi közügyek, 
valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:  
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet 
támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 
 
Kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységi körök: 
 

0149 '08 Egyéb állat tenyésztése 
4799 '08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 
5320 '08 Egyéb postai, futárpostai tevékenység 
5610 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás 
5629 '08 Egyéb vendéglátás 
5630 '08 Italszolgáltatás 
6420 '08 Vagyonkezelés (holding) 
6832 '08 Ingatlankezelés 
6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
7021 '08 PR, kommunikáció 
7311 '08 Reklámügynöki tevékenység 
7312 '08 Médiareklám 
7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás 
7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
7721 '08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 
7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
8121 '08 Általános épülettakarítás 
8122 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás 



8129 '08 Egyéb takarítás 
8130 '08 Zöldterület-kezelés 
8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás 
8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
8551 '08 Sport, szabadidős képzés 
8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás 
8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység 
9001 '08 Előadó-művészet 
9002 '08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 
9604 '08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 
9311 '08 Sportlétesítmény működtetése 
9319 '08 Egyéb sporttevékenység 
9321 '08 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység 
9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

 
A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységét a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytatja. Az 
engedélyköteles tevékenységeket a társaság csak a szükséges hatósági engedélyek birtokában gyakorolja. 
 
8./ A társaság jegyzett tőkéje: 12.100.000,- Ft, azaz Tizenkettőmillió-egyszázezer forint, melyből 12.100.000,-Ft, 
azaz Tizenkettőmillió-egyszázezer forint pénzbeli hozzájárulás. 
 
23./ Egyesülés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal 
23.1. Alapító előadja, hogy a jelen társaság a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaságba történő beolvadásával jött létre jelen formában 
23.2. Alapító nyilatkozza, hogy társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 4. § 
23/a. pontja szerint kedvezményezett átalakulásnak minősül, továbbá mentes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 26. § 
(1) bekezdés g) pontja szerint a visszterhes vagyonátruházási illeték alól. 
23.3. A jogutód az egyesülést követően a jogelődtől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot 
és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját - az adózás előtti eredmény módosítása révén - úgy 
határozza meg, mintha az egyesülés nem történt volna meg. A jogutód az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket 
elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél az egyesülés napjára kimutatott bekerülési 
értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az 
átalakulást, egyesülést, szétválást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is. 
 
Egyesülés a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társasággal 
 
23.4. Alapító előadja, hogy a jelen társaság a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 
HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságba történő 
beolvadásával jött létre jelen formában. 
23.5. Alapító nyilatkozza, hogy társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 
4. § 23/a. pontja szerint kedvezményezett átalakulásnak minősül, továbbá mentes az illetékekről szóló 1990. évi 
XCIII. 26. § (1) bekezdés g) pontja szerint a visszterhes vagyonátruházási illeték alól. 
23.6. A jogutód az egyesülést követően a jogelődtől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a 
céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját - az adózás előtti eredmény 
módosítása révén - úgy határozza meg, mintha az egyesülés nem történt volna meg. A jogutód az átértékelt 
eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél az 
egyesülés napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, 
valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást, egyesülést, szétválást követően az adózás előtti 
eredmény módosításaként elszámolt összeget is. 
 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
Alapító a társasági szerződést módosító okirat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
 
Jelen alapító okiratot módosító okiratot Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 323/2022.(V.26.) számú 
képviselő testületi határozatával elfogadta. 
 
Jelen alapító okiratot módosító okiratot elolvasás és kellő megértés után, mint akaratommal mindenben egyezőt 
okiratszerkesztő ügyvéd előtt cégszerűen és jóváhagyólag írtam alá. 
 
Hatvan, 2022. május 26. 
 



 
Hatvan Város Önkormányzata 

Alapító 
képviseli: Horváth Richárd polgármester  

 
Jelen módosító okiratot 
készítettem és ellenjegyzem: 
Hatvan, 2022. május 26. 
KASZ:36071290 

 
Határozat száma:  325/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft. (cg.száma: 
10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvan és 
Térsége Környezetvédelmi Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóját 74.812 eFt eszköz-forrás egyező 
főösszeggel elfogadja, és a társaság által kért írásbeli szavazólapon igennel szavaz jelen határozat szerint.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. május 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

Határozat száma:  326/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft. (cg.száma: 
10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvan és 
Térsége Környezetvédelmi Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolója alapján a társaság -10.492 eFt összegű 
adózott eredményét elfogadja, és a társaság által kért írásbeli szavazólapon igennel szavaz jelen határozat 
szerint.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. május 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  327/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft. (cg.száma: 
10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvan és 
Térsége Környezetvédelmi Kft. javadalmazási szabályzatát elfogadja, és a társaság által kért írásbeli 
szavazólapon igennel szavaz jelen határozat szerint.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. május 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  328/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Beregszász Megyei Jogú Város, mint testvértelepülés részére tartós 
élelmiszerek és tisztítószerek adományozása céljából a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány részére 
(nyilvántartási száma: 01-01-0010538; székhely: 1146 Budapest, Hungária körút 200.; adószám: 18196913-1-42;) 
3.500.000,- Ft összegű pénzeszközt ad át, mely tartalmazza az adomány beszerzésével és szállításával kapcsolatos 
járulékos költségeket is. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben a 163/2022. (II. 28.) sz. képviselő-testületi határozat alapján az általános tartalék költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. június 30. (szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  329/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat által a 
személyes gondoskodás körében végzett 2021. évi feladatellátásról szóló beszámolót elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. június 10. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
 
 
 



Határozat száma:  330/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvan Városért” Közalapítvány 2021. évi beszámolóját és 
közhasznúsági jelentését elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. május 31.  
F e l e l ő s  : „Hatvan Városért” Közalapítvány kuratóriumi elnöke 

 
Határozat száma:  331/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város jegyzője 

 
Határozat száma:  332/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 3. számú házi gyermekorvosi körzet egészségügyi 
feladatainak helyettesítéssel történő ellátására 2022. június 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig, határozott 
időre, de legfeljebb a praxisjog eladása esetén a körzet átvételéig terjedő időtartamra Dr. Nagy Tamás János 
(lakcíme: 2100 Gödöllő, Knézich Károly u. 40.) egyéni vállalkozó gyermekorvossal a határozat mellékletét képező 
megbízási szerződést köt. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan Város polgármesterét a megbízási szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Megbízási szerződés a 3. számú házi gyermek orvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátásáról 

 
Amely létrejött egyrészről Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., KSH azonosító: 
1022309, adószám: 15729394-2-10, képviseli: Horváth Richárd polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: 
Megbízó) 
 
Másrészről: Dr. Nagy Tamás (születési helye, ideje: Jászberény, 1957.05.21.; anyja születési neve: Lampé Margit; 
állampolgársága: magyar) egyéni vállalkozói igazolvány száma: 53433466; székhelye: 2100 Gödöllő, Knézich Károly 
u. 40.; adószáma: 69611926-1-33; orvosi nyilvántartási száma: 37921, mint házi gyermekorvos (a továbbiakban: 
Megbízott) együttesen felek (a továbbiakban: felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:  
 
1.) Megbízó megbízza a megbízottat, a megbízott pedig elvállalja, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
törvény, az EüM rendelet és az ide vonatkozó egyéb jogszabályi előírások figyelembe vételével helyettesítési feladatot 
lát el a hatvani 3. számú házi gyermekorvosi körzetben (3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. utca 4/A). 
Az egészségügyi ellátást a 0-14 éves korú hatvani gyermekek számára biztosítja, felkérésre a 14-18 év közötti 
személyeket is ellátja, továbbá az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben 
meghatározottak szerint iskola-egészségügyi feladatokat lát el az Szent István Sportiskolai Általános Iskola (3000 
Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 8.) és a Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai utca 4.) tekintetében.  
A megbízott az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 
törvény, az EüM rendelet és az ide vonatkozó egyéb jogszabályi előírások figyelembe vételével személyesen végzi házi 
gyermekorvosi megelőző-gyógyító feladatait, és biztosítja ezek zavartalan ellátást.  
2.) Megbízó vállalja, hogy a hatvani 3. számú házi gyermekorvosi körzet működéséhez szükséges engedélyeket 
megkéri, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap kezelőjével finanszírozási szerződést köt, indokolt esetben 
szerződését megújítja, módosítja.  
 
3.) Megbízott tudomásul veszi, hogy az orvosi feladatellátás során a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat köteles 
vezetni. Felkérésre a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya és a megbízó 
számára az orvosi titoktartást nem sértő információkat szolgáltat.  
 
4.) Megbízott kötelezi magát arra, hogy a városban működő házi orvosokkal, illetve a választott kollegiális szakmai 
vezetővel együttműködik.  
 
5.) Megbízott vállalja, hogy heti 7,5 órában helyettesítés keretében ellátja a hatvani 3. számú házi gyermekorvosi körzet 
betegeit. Rendelési idő: hétfőn 10:30 órától 12:00 óráig, kedden 14:30 órától 16:00 óráig, szerdán 10:30 órától 12:00 
óráig, csütörtökön 10:30 órától 12:00 óráig pénteken 9:30 órától 11:00 óráig tart. Rendelkezésre állási idő hétfő – 



csütörtök 8:00 órától 17:00 óráig, péntek 8:00 órától 12:00 óráig tart. A háziorvosi ellátás naponta, meghatározott 
rendelési időben, az orvosi rendelőben, indokolt esetben a beteg otthonában történik. 
Megbízott az iskolaegészségügyi feladatok ellátását a védőnővel, az óvodával, valamint az iskolával egyeztetve – a heti 
7,5 órás helyettesítési kereten belül- heti 1 órában végzi.  
Megbízó jogosult a szerződés teljesítését, a rendelési idő betartását a jogszabályi keretek között ellenőrizni. 
 
6.) Megbízott vállalja, hogy helyettesítéséről és a helyettes díjazásáról maga gondoskodik. 
 
7.) Megbízó vállalja, hogy az egészségügyi ellátást segítő asszisztenciát, és a takarítói feladatok ellátásához a személyi 
feltételeket biztosítja. A Megbízott vállalja, hogy az asszisztensi és a takarítói munkakörben foglalkoztatott személyeket 
közvetlenül irányítja, felügyeli tevékenységüket, munkájukról kérés esetén beszámol a munkáltatói jogokat 
gyakorlónak. 
 
8.) Megbízó a tulajdonát képező gyermekorvosi rendelőt (továbbiakban: rendelő), amely természetben 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zs. utca 4/A. szám alatt található, megbízott részére  díjmentesen biztosítja. 
 
9.) A Megbízó a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést köt, mely alapján az ellátottak 
után kifizetett összegből a rendelőt érintő közüzemi díjak összege, az asszisztens és a takarító bér és járulékainak 
összege, az adott hónapban felmerülő egyéb költségek (pl.: sterilizálás költsége, veszélyes hulladék elszállításának 
költsége, egyéb feladatellátáshoz szükséges eszközök megvásárlásának összege, biztosítási díj összege; nyomtatványok, 
egyszer használatos eszközök, kötszerek, gyógyszerek, fertőtlenítőszerek, tisztítószerek megvásárlásának összege) 
levonásra kerülnek. A költségek elszámolása után fennmaradó összeg a helyettesítési feladatok ellátásának megbízási 
díj jogcímén Dr. Nagy Tamás egyéni vállalkozó 11600006-00000000-83965456 számú fizetési számlájára átutalásra 
kerül az Egészségbiztosítási Alapkezelő utalását követően számított 15 munkanapon belül.  
A feladatellátáshoz, illetve a rendelő működtetéséhez szükséges Megbízott által beszerzett eszközök, tisztítószerek, 
nyomtatványok, gyógyszerek stb. megvásárlása Hatvan Város Önkormányzata 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. nevére és 
címére szóló számla ellenében számolható el a Megbízó felé. 
 
10.) Megbízó kijelenti, hogy a rendelő épületére vonatkozóan teljes körű vagyonbiztosítást kötött, vállalja, hogy az 
asszisztensi feladatok ellátására foglalkoztatott személyre felelősségbiztosítást köt és azokat a megbízási jogviszony 
teljes tartama alatt fenntartja.  
 
11.) Megbízott vállalja, hogy a rendelő, a közös használatú helyiségek, személyzeti WC-k állagmegóvásáról 
gondoskodik, a Megbízó tulajdonát képező vagyontárgyakat rendeltetésszerűen használja, állapotát megóvja. A feladat 
ellátásához szükséges eszközigényét jelzi a Megbízó felé, melyet a Megbízó a betegfinanszírozás összegének terhére 
számol el. 
 
12.) Megbízó vállalja továbbá, hogy a háziorvosi rendelő elektromos hálózatának és fűtési rendszerének 
karbantartásáról, felülvizsgálatáról és meghibásodás esetén javításáról maga gondoskodik.  
 
13.) Megbízott a tulajdonos felelősségkörébe tartozó, a lakástörvény 10-11. § és a 13. § (4) bekezdésében meghatározott 
felújítási munkákra vonatkozó igényét a tárgyévet követő évre vonatkozóan a megbízó felé minden év október 31. 
napjáig a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyekkel foglalkozó szervezeti egysége útján írásban bejelentheti. Megbízó a 
következő évi költségvetési rendeletének elfogadását követő 30 napon belül tájékoztatja a megbízottat a felújítási 
munkákkal kapcsolatban.  
 
14.) Megbízott átalakítást, bővítést, értéknövelő beruházást csak a megbízó előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet.  
 
15.) Megbízó vállalja, hogy a helyiségek tisztán tartásáról, rendeltetésszerű használatára való alkalmasságáról 
gondoskodik.  
 
16.) Megbízott tudomásul veszi, hogy a rendelőt rendelési időn kívül gyógyító-megelőző tevékenységre használhatja, 
de bérbe nem adhatja. 
 
17.) A megbízó a megbízott által gondoskodik nyomtatványok, egyszer használatos eszközök, kötszerek, gyógyszerek, 
fertőtlenítőszerek, tisztítószerek beszerzéséről. A megbízott köteles tevékenysége során a higiénés és tisztasági 
rendszabályok betartására.  
  
18.) A jogszabályi és működési feltételek időközbeni változása esetén a szerződő felek 30 napon belül írásban, jelen 
szerződés módosítására, kiegészítésére javaslatot tehetnek. 
 



19.) A Képviselő-testület által rendeletben megállapított körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért esetleges 
kár esetén a megbízó kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a 
megbízott által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. 
 
20.) A szerződés megszűnése esetén a szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymással a megszűnés 
napján leltár szerinti elszámolás mellett jegyzőkönyv felvételével elszámolnak. A megbízott a használatba adott 
berendezéseket, tárgyakat, eszközöket, rendelőt a rendeltetésszerű használatnak megfelelő állapotban visszaszolgáltatja. 
 
21.) Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a szerződését bármely okból megszüntetik, hiánytalanul 
átadja adathordozón az őt követő háziorvosnak a beteg adatait, törzskartonját, illetve az általa vezetett nyilvántartásokat 
a folyamatos betegellátás biztosítása érdekében. 
 
22.) Jelen szerződés 2022. június 1-jén lép hatályba, és 2022. augusztus 31. napjáig szóló határozott, a praxisjog 
eladása esetén a körzet átvételéig terjedő időtartamra jön létre. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a hatvani 
3. számú házi gyermekorvosi körzet praxisjoga eladásra/átadásra kerül, akkor e megbízási jogviszony az átadás napján 
megszűnik. 
Jelen szerződést rendes felmondással nem lehet megszüntetni. Jelen szerződést bármelyik fél jogosult rendkívüli 
felmondással megszüntetni, amennyiben jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét a másik fél nem teljesíti, így 
megbízó tekintetében különösen akkor, amennyiben a megbízott a jelen szerződés szerinti tevékenység folytatására való 
jogosultságát elveszti, illetve jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségét felhívás ellenére ismételten megszegi. 
Jelen szerződést felek közös megegyezéssel írásban bármikor megszüntethetik, illetve módosíthatják.  
 
23.) A felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban peren 
kívül rendezik. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés nem vezetne eredményre, úgy a jogvita rendezésére felek 
pertárgyértéktől függően kikötik a Hatvani Járásbíróság vagy az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét és annak a 
szerződés aláírásával alávetik magukat. 

24.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az önálló 
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, valamint más egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 

Jelen szerződést felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, helybenhagyólag aláírják.  
 
Hatvan, 2022. május 31. 
 

Horváth Richárd polgármester Dr. Nagy Tamás       
Hatvan Város Önkormányzata  egyéni vállalkozó  

megbízó megbízott 
 

Határozat száma:  333/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. január 1. napjától 5 új álláshelyet hoz létre Hatvan Város 
Önkormányzatánál egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesítő munkavállalók foglalkoztatására. 
Az 5 fő munkavállaló bérének költsége az önkormányzat 2022. évi költségvetésébe beépítésre kerül.” 
 
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:  334/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 44.) 254/2020. (XI.26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott és egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát a határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja, továbbá a 
határozat 2. sz. mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. május 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 334/2022. (V. 26.) sz. képviselő-testületi határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
 



Határozat száma:  335/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmarty tér 
1.) 260/2020. (XI.26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott és egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratát a határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja, továbbá a határozat 2. 
sz. mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. május 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 335/2022. (V. 26.) sz. képviselő-testületi határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma:  336/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai u. 9.) 
259/2020. (XI.26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott és egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratát a határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja, továbbá a határozat 2. 
sz. mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. május 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 336/2022. (V. 26.) sz. képviselő-testületi határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma:  337/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022/2023. nevelési évben indítandó óvodai csoportok 
számát az alábbiak szerint határozza meg:  
 
1. Óhatvani városrészben összesen: 17 csoport  
a) Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) 

4 óvodai csoport; 
b) Hatvani Napsugár Óvoda   (székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) 

4 óvodai csoport; 
c) Hatvani Százszorszép Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) 

6 óvodai csoport; 
d) Hatvani Vörösmarty téri Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) 

3 óvodai csoport;  
 
2. Újhatvani városrészben összesen: 15 csoport  
e) Hatvani Csicsergő Óvoda   (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) 

3 óvodai csoport; 
f) Hatvani Gesztenyéskert Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) 

9 óvodai csoport; 
g) Hatvani Varázskapu Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.) 

3 óvodai csoport.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. augusztus 31. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
  Intézményvezetők 

 
Határozat száma:  338/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy 2022. szeptember 1. napjától 
az újhatvani városrész óvodás gyermekeinek logopédiai feladatellátása a Hatvani Gesztenyéskert Óvodában 
(3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 10.) valósuljon meg az Egri Tankerületi Központ fenntartásában működő Heves 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hatvani Tagintézménye (3000 Hatvan, Iskola utca 11.) által. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan Város polgármesterét a szükséges használati megállapodás 
aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. június 30. (megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  339/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy az Egyházmegyei Katolikus Iskolák 



Főhatósága (2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.) fenntartásában működő hatvani Széchenyi István Római Katolikus 
Technikum és Gimnázium szakképző intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 6.; OM azonosító: 201690; 
továbbiakban: Intézmény) gimnáziumi tagozatára a jogszabályilag felvehető maximális létszám kerüljön 
megállapításra.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. május 31. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  340/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 150.000,- Ft összegű pénzbeli támogatást nyújt a Kutyaszív 
Állatmentő Közhasznú Alapítvány (székhely: 3000 Hatvan, Bercsényi u. 28; Adószám: 18593310-1-10; 
nyilvántartási sz.: 10-01-0001026) részére az alapítvány működési költségeihez való hozzájárulásként. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben szereplő polgármesteri keret költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. június 15. (szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  341/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város településrendezési eszközeinek a teljes 
közigazgatási területre szóló részterületre vonatkozó módosításával kapcsolatosan tudomásul veszi, hogy a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint a 
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetésről szóló 23/2017. (IX. 1.) önkormányzati rendelet alapján lefolytatásra került a partnerségi egyeztetés, 
a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok 
eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet alkalmazásával. A partnerségi egyeztetés során a 
véleményezési szakaszban Bitterné Baranyi Katalinnak (3000 Hatvan, Delelő utca 51/1.) a Delelő út szabályozási 
szélességének újraértékelése során tett, a közterületi határvonalnak 4,0 méterről 2,50 méterre történő 
csökkentésére irányuló javaslatát elutasítja. A további partnerek által tett véleményeket elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. május 31. (dokumentálás) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  342/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 27/2020. (IV. 30.) számú polgármesteri 
határozat alapján indult és többször kiegészített Hatvan város településrendezési eszközei több részterületre 
vonatkozó módosításának véleményezési szakaszában beérkezett véleményeket, valamint az egyeztető 
tárgyaláson rögzítetteket a határozat melléklete szerint elfogadja. 
A képviselő-testület a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos véleményezési szakasz lezárása 
érdekében felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a döntés dokumentálásáról, közzétételéről 
gondoskodjon.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. május 31. (dokumentálás, közzététel) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 342/2022. (V. 26.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  343/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Peristil Kft. (székhely: 6725 Szeged, Vám tér 3/A., 
képviseli: Pusztai Ferenc ügyvezető, önálló cégjegyzési joggal) és az INCORSO Kft. (székhely: 1033 Budapest, 
Meggyfa u. 27., képviseli: Jávorka Noémi ügyvezető, önálló cégjegyzési joggal) egyezségi ajánlatát, mely szerint 
az alperesek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Hatvani Járásbíróság előtt – jelenleg szünetelő – 
1.P.20.175/2020. számú peres eljárásban megkötött perbeli egyezség jogerőre emelkedésétől számított 15 napon 
belül megfizetnek az önkormányzat részére 3.500.000.- Ft-ot, továbbá viselik a perbeli igazságügyi szakértő, a 
MENTOR-ÉPÍTÉSZ Bt. 345.925.- Ft összegű szakértői díját és vállalják, hogy a per vitelével összefüggő 
költségeiket alperesek maguk viselik, perköltségigényt felperesi önkormányzattal szemben nem terjesztenek elő.  
A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jogi képviselőjét arra, hogy kérje a jelenleg szünetelő peres eljárás 
folytatását, a perben kitűzendő tárgyaláson alperesekkel a határozatban rögzített egyezséget kösse meg. A 
képviselő-testület nyilatkozza, hogy az önkormányzat maga sem érvényesít perköltség iránti igényt alperesekkel 
szemben, és az önkormányzat vállalja a felmerült illeték viselését, mely az önkormányzat személyes 
illetékmenetessége folytán a Magyar Állam terhén marad.  



Ezen egyezség megkötése esetén az önkormányzat jogi képviselője jogosult arra, hogy az egyezséget jóváhagyó 
végzés elleni fellebbezési jogáról lemondjon.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (perbeli nyilatkozat megtételére) 
F e l e l ő s  : Kövérné dr. Tóth Melinda, ügyvéd 

 
Határozat száma:  344/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Vízmű Zrt. (székhelye: 3300 Eger, 
Hadnagy u. 2., cg.száma: 10-10-020086) részvényese a részvénytársaság 2022. május 24. napján megtartott 
közgyűléséről szóló beszámolót elfogadja, mely szerint a részvénytársaság közgyűlésén valamennyi napirendi 
pont tárgyában igen szavazat került leadásra.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  345/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Barangoló Kulturális Egyesület 
(székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 62.) által a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02287 azonosítószámú „ÚJ UTAK” 
című pályázat keretében elnyert támogatását 4.000.000,- Ft keretösszegben az önkormányzat előfinanszírozza 
visszatérítendő támogatásként. A szükséges fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről 
szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben Grassalkovich Művelődési Ház előirányzatában rendelkezésre 
áll. A projekt befejezését, illetve a záró kifizetési igény Magyar Államkincstár általi jóváhagyását és pénzügyi 
teljesítését követően az egyesület 8 napon belül köteles visszafizetni az önkormányzat részére a támogatás teljes 
összegét, azaz a 4.000.000,- Ft-ot. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az 
egyesülettel a tárgyban kötendő visszatérítendő támogatással kapcsolatos támogatási szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. június 15. (az összeg rendelkezésre bocsátására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  346/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az RRF-1.1.2-21-2022-00055 azonosítószámú, „Bölcsődei 
fejlesztési program” elnevezésű pályázat megvalósítása során szükséges közbeszerzési tanácsadói 
tevékenységgel a VMC Consulting Kft.-t (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 64.) bízza meg, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 4.953.000.- Ft megbízási díjért. 
A szerződés teljesítése esetén az ellenszolgáltatáshoz szükséges fedezet pályázati forrásból teljes mértékben 
biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. június 15. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  347/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az RRF-1.1.2-21-2022-00055 azonosítószámú, „Bölcsődei 
fejlesztési program” elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges műszaki ellenőri tevékenység ellátásával a 
P&D MÉRNÖKI TANÁCSADÓ Kft.-t (székhely: 2890 Tata, Bláthy Ottó utca 21. 2. em. 9.) bízza meg, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt 3.300.000.- Ft (alanyi ÁFA mentes) megbízási díjért. 
A szerződés teljesítése esetén az ellenszolgáltatáshoz szükséges fedezet pályázati forrásból teljes mértékben 
biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. június 15. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  348/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az RRF-1.1.2-21-2022-00055 azonosítószámú, „Bölcsődei 
fejlesztési program” elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges kötelező nyilvánosság biztosításával járó 
feladatok ellátásával a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 1.016.000.- 
Ft megbízási díjért. 
A szerződés teljesítése esetén az ellenszolgáltatáshoz szükséges fedezet pályázati forrásból teljes mértékben 
biztosított.” 

 
 



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

 
Határozat száma:  349/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
 „Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 277/2022. (IV.28.) számú határozatát módosítja, és annak 
szövegét egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint állapítja meg: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja az „Országos Pályaépítési Programban 
(OPP) épült műfüves pályák felújítása” című 90 % támogatási intenzitású pályázati felhívásra benyújtott 
támogatási kérelmet, melynek célja a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló hatvani 2601/1 hrsz.-ú, 
természetben a Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8. szám alatti műfüves pálya felújítása, mely a Hatvani Szent István 
Sportiskolai Általános Iskola udvarán található. A pályázat becsült összköltsége bruttó 15.547.351,- Ft. Az igényelt 
támogatási összeg bruttó 13.992.616,- Ft. A pályázat benyújtásához bruttó 1.554.735,- Ft pályázati önerő 
szükséges. A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. 
(II.25.) önkormányzati rendeletben a Városüzemeltetési feladatok között a Vagyonnyilvántartás, 
vagyongazdálkodás és értékbecslési költséghelyen rendelkezésre áll. 
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:  350/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású intézmények 2022. évi 
intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keretének felosztásáról szóló 152/2022. (II. 24.) számú 
képviselő-testületi határozatot a mellékelt táblázat szerinti költségfelosztással.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

2022. évi intézményfelújítási, tervszer ű és időszerű karbantartási feladatterv 

Tervezett feladatok intézményenként 
(bruttó E 

Ft) 

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

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

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

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

időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat 83 
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 2 248 
sárgarigó csoport festése (HSZ Kft)   

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

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

bölcsőde épületének és a kéziszerszámok időszakos érintésvédelmi felülvizsgálata 140 
bejárati lépcső és pihenő burkolatcsere 533 

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

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

Óhatvani Véd őnői Szolgálat (3000 Hatvan, Horváth M. u. 17.)   
időszakos érintés- és tűzvédelmi felülvizsgálat 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 

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

elektromos hálózat felújítás 2 985 

összesen: 11 518 

tartalékkeret 8 482 

Költséghelyen rendelkezésre álló összesen: 20 000 
 

Határozat száma:  351/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Hajós Alfréd úti Bölcsőde (székhely: Hatvan, Hajós 
Alfréd út 1.) 12 m2 felületű főbejárati lépcsője és pihenője padlóburkolásának cseréjével a Norma-Bau Építő Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 533.400.- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2022. évi intézményfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
 



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

 
Határozat száma:  352/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az útkarbantartási feladatterv 2021. évi végrehajtásáról 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:  353/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felszíni csapadékvíz elvezetési feladatok 2021. évi 
ellátásáról 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:  354/2022. (V. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 5219/A/3 hrsz.-ú, 
természetben 3000 Hatvan, Mártírok útja 8. fsz. 3. sz. alatt található, 41 m2 nagyságú, lakás megnevezésű 
ingatlan elidegenítésére irányuló 291/2022. (IV. 28.) számú határozata alapján meghirdetett nyílt pályázati eljárást 
eredményesnek nyilvánítja, és az ingatlant elidegeníti adásvétel jogcímén Baranyi Attila (lakcíme: 3000 Hatvan, 
Dózsa tér 12.) részére bruttó 2.132.000,- Ft, azaz Kettőmillió-egyszázharminckettőezer forint vételáron. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázati kiírásban foglalt feltételek szerinti 
adásvételi szerződés megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. június 30. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
* * * 

 
K I V O N A T  

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 2022. május 26-án 
 megtartott ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
Napirendi pont címe:  

Tájékoztató a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Gyermekek Átmeneti Otthonának 2021. évi 
munkájáról 

Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Gyermekek Átmeneti Otthonának 2021. évi 
munkájáról szóló tájékoztatót és azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően tudomásul vette.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


