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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) önk ormányzati rendelet módosításáról 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1. § 

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

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

(2) A R. 3. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) Gyógyszer-kiadási támogatás megállapításának feltétele, hogy a kérelmezőnek és a családjában élő 
személyeknek az önkormányzat felé nincs lejárt határidejű köztartozása és egyéb tartozása, továbbá, ha a 
kérelmező önkormányzati lakás bérlője, úgy a kérelmezőnek és a vele közös háztartásban élő személyeknek 
nincs az üzemeltető felé lakbér tartozása, valamint a kérelmező és családjában élő személyek vagyonnal nem 
rendelkeznek. 

(7) Szociális vásárlási kedvezmény megállapításának feltétele, hogy a kérelmezőnek és a családjában élő 
személyeknek az önkormányzat felé nincs lejárt határidejű köztartozása és egyéb tartozása, továbbá, ha a 
kérelmező önkormányzati lakás bérlője, úgy a kérelmezőnek és a vele közös háztartásban élő személyeknek 
nincs az üzemeltető felé lakbér tartozása.” 

2. § 

A R. 4. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A jövedelem az alábbi igazolásokkal igazolható:) 
„d) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény alapján a nyugdíjfolyósító szerv által 

az ellátás összegét igazoló irattal;” 

3. § 

A R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: TM = 0,3 – [(J – 0,5 SZVA) ÷ 
SZVA] × 0,15, ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az SZVA pedig a 
szociális vetítési alap összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.” 

4. § 

A R. 6/A. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

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

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

(4) A (3) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén támogatást kell megállapítani annak a kérelmezőnek 



a) aki egyedül él és a havi nettó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 500 %-át, 
vagy 

b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 
összegének 400 %-át.” 

5. § 

A R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Kérelemre a jegyző a gyógyszer-kiadások viseléséhez települési támogatást állapít meg. A támogatást a 
háziorvos által igazoltan krónikus betegségben szenvedő, közgyógyellátásban nem részesülő személy részére 
kell nyújtani, ha a gyógyszerfogyasztás havi költsége létfenntartását veszélyezteti, és vagyonnal nem rendelkezik. 
A kérelmező létfenntartását a gyógyszerfogyasztás akkor veszélyezteti, ha a családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem a szociális vetítési alap összegének 280 %-át, egyedül élő esetében 320 %-át nem haladja meg, és a 
rendszeres gyógyító ellátásnak az arra kijelölt szerv által elismert havi díja a szociális vetítési alap összegének 25 
%-át eléri.” 

6. § 

(1) A R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt temetési támogatásra jogosult az 
eltemettető, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 
összegének 350 %-át.” 

(2) A R. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A temetési támogatás mértéke legfeljebb a helyben szokásos temetés költségének 
a) 30 %-a, ha a temetési támogatásra jogosult személy családjában az egy főre jutó havi jövedelme nem éri el 

a szociális vetítési alap összegének 230 %-át; 
b) 20 %-a, ha a temetési támogatásra jogosult személy családjában az egy főre jutó havi jövedelme 

meghaladja a szociális vetítési alap összegének 230 %-át, de nem éri el annak 250 %-át; 
c) 15 %-a, ha a temetési támogatásra jogosult személy családjában az egy főre jutó havi jövedelme 

meghaladja a szociális vetítési alap összegének 250 %-át, de nem éri el annak 300 %-át; 
d) 10 %-a, ha a temetési támogatásra jogosult személy családjában az egy főre jutó havi jövedelme 

meghaladja a szociális vetítési alap összegének 300 %-át, de nem éri el annak 350 %-át.” 

7. § 

A R. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az önkormányzat a hatvani állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Hatvan városban lakó 
szociálisan rászorult személyek részére, természetbeni ellátásként az önkormányzattal szerződéses 
jogviszonyban álló kereskedelmi egységekben kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosít.” 

8. § 

(1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

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

(3) A R. 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

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

(5) A R. 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A R. 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) A R. 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

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

 



9. § 

A R.  
a) 4. § (2) bekezdés g) pontjában a „határozatával;” szövegrész helyébe a „határozatával, ezek hiányában a 

tartásra jogosult nyilatkozatával;” szöveg, 
b) 5. § (3) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális 

vetítési alap” szöveg, 
c) 6. § (1) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a 

szociális vetítési alap” szöveg, 
d) 6/C. § (1) bekezdés a) pontjában a „60 napnál” szövegrész helyébe a „90 napnál” szöveg, 
e) 9. § (3) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális 

vetítési alap” szöveg, 
f) 11. § (1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális 

vetítési alap” szöveg, 
g) 12. § b) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális 

vetítési alap” szöveg, 
h) 18. § (1) bekezdésében a „11. § (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „11. § (3) bekezdése” szöveg, 
i) 18. § (2) bekezdés c) pontjában a „mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe a „szociális 

vetítési alap” szöveg, 
j) 20. § (2) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a 

szociális vetítési alap” szöveg, 
k) 20. § (2) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a 

szociális vetítési alap” szöveg, 
l) 20. § (2) bekezdés c) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a 

szociális vetítési alap” szöveg, 
m) 20. § (5) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a 

szociális vetítési alap” szöveg, 
n) 20. § (5) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a 

szociális vetítési alap” szöveg, 
o) 20. § (5) bekezdés c) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a 

szociális vetítési alap” szöveg, 
p) 21. § (7) bekezdésében a „Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet 5/A. § (2) és (3) 

bekezdésének szabályai” szövegrész helyébe a „Hatvan Kártyáról szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati 
rendeletben foglaltak” szöveg, 

q) 32. § (3) bekezdés d) pontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg, 
r) 32. § (3) bekezdés g) pontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg, 
s) 32. § (3) bekezdés i) pontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 
lép. 

10. § 

Ez a rendelet 2023. január 28-án lép hatályba. 
 
Hatvan, 2023. január 26. 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
(Az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 

a helyi gyermekvédelemr ől szóló 16/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelet m ódosításáról 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és a 29. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A helyi gyermekvédelemről szóló 16/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (3) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 



„(3) A gyermek nevelése jogán megállapítható eseti pénzbeli támogatás összege családonként legfeljebb 15.000, 
-Ft.” 

2. § 

(1) A R. 6. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A jövedelem az alábbi igazolásokkal igazolható:) 
„d) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény alapján a nyugdíjfolyósító szerv által 

az ellátás összegét igazoló irattal;” 

(2) A R. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A pénzbeli támogatás megállapításának feltétele, hogy a kérelmezőnek és a családjában élő személyeknek 
az önkormányzat felé nincs lejárt határidejű köztartozása és egyéb tartozása. Ha a kérelmező önkormányzati 
lakás bérlője, úgy a kérelmezőnek és a vele közös háztartásban élő személyeknek az üzemeltető felé lejárt 
határidejű lakbértartozása nem lehet.” 

3. § 

A R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

4. § 

A R. 
a) 4. § (2) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a 

szociális vetítési alap” szöveg, 
b) 4. § (2) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a 

szociális vetítési alap” szöveg, 
c) 4. § (2) bekezdés c) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a 

szociális vetítési alap” szöveg, 
d) 5. § (1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális 

vetítési alap” szöveg, 
e) 6. § (2) bekezdés a) pontjában a „vele közös háztartásban” szövegrész helyébe a „családjában” szöveg, 
f) 6. § (2) bekezdés b) pontjában a „vele közös háztartásban” szövegrész helyébe a „családjában” szöveg, 
g) 6. § (3) bekezdés g) pontjában a „határozatával;” szövegrész helyébe a „határozatával, ezek hiányában a 

tartásra jogosult nyilatkozatával;” szöveg 
lép. 

5. § 

Ez a rendelet 2023. január 28-án lép hatályba. 
 
Hatvan, 2023. január 27. 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
(A 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
3/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 

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

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

1. § 

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet 



a) 2. § c) pontjában a „mindenkori saját jogú öregségi nyugdíj minimumának” szövegrész helyébe a „szociális 
vetítési alap” szöveg, 

b) 8. § (1) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrészek helyébe az „a 
szociális vetítési alap” szöveg, 

c) 12. § (2) bekezdés c) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a 
szociális vetítési alap” szöveg, 

d) 24/A. § (1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a 
szociális vetítési alap” szöveg, 

e) 42. § (3) bekezdésében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg, 
f) 54. § (4) bekezdésében a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal” szövegrész helyébe a „Hatvani 

Polgármesteri Hivatal” szöveg 
lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2023. január 28-án lép hatályba. 
 
Hatvan, 2023. január 26. 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 

4/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 
a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/ 2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § 
(1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(E rendelet alkalmazásában civil szervezet:) 
„a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet, 
szövetség, egyesület (kivéve: párt, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezet, önkéntes 
kölcsönös biztosító társaság, magánnyugdíj-pénztár, egyház), 

b) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött alapítvány, polgári jogi társaság,” 

2. § 

A R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6. § 

(1) Az Ifjúsági keretre pályázhatnak a 3. § (1)-(3) bekezdése szerinti civil szervezetek. A 3. § (1) bekezdés c) 
pontjában meghatározott pályázó pályázata esetében a pályázó a hatvani székhelyű közoktatási, közművelődési, 
közgyűjteményi intézmény, vagy az intézményhez kötődő alapítvány, mely felel a pályázat lebonyolításáért és a 
pénzügyi elszámolásért. 

(2) A 3. § (1) bekezdés c) pont szerinti pályázó esetében a pályázó a közoktatási, közművelődési, közgyűjteményi 
intézmény, vagy az intézményhez kötődő alapítvány, mely felel a pályázat lebonyolításáért és a pénzügyi 
elszámolásért. 

(3) Pályázni az alábbi feladatokra, tevékenységekre lehet: 
a) ifjúsági korosztály számára rendszeresen szervezett közösségi összejövetelek, klubok, szakkörök és 

csoportok programjainak szervezésére, 
b) gyermek- és ifjúsági érdekképviseletre, 
c) ifjúságot érintő rendezvények szervezésére, 
d) versenyeken való részvétel támogatására. 



(4) A (3) bekezdésben foglalt feladatok megvalósítása érdekében a működéshez szükséges technikai, tárgyi és 
műszaki feltételek megteremtésének elősegítésére nyújtható be pályázat.” 

3. § 

(1) A R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A közoktatási, közművelődési, közgyűjteményi, egészségügyi és szociális intézmények, vagy az 
intézményekhez kötődő alapítványok több általuk befogadott csoport vonatkozásában is adhatnak be pályázatot. 
A sportegyesületek több – saját keretükön belül működő – jogi személyiség nélküli szakosztály vonatkozásában 
adhatnak be pályázatot. Ugyanazon pályázat több keretre történő beadása esetén csak egy pályázat támogatható. 
A kereten belül egynél több pályázat benyújtása esetén a pályázó minden pályázata érvénytelenné válik. 
Intézmények, vagy intézményekhez kötődő alapítványok több pályázatot is benyújthatnak több befogadott csoport 
nevében, azonban egy csoport nevében a kereten belül csak egy pályázatot nyújthatnak be. Pályázni a pályázat 
kiírásának évében megvalósítandó feladatokra, tevékenységekre, programokra vagy célokra lehet.” 

(2) A R. 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Valamennyi pályázat nyilvános, melynek felhívását a helyben szokásos módon és a HATVANI MÉDIA és 
Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. által úgy kell közzétenni, hogy ahhoz bárki hozzáférhessen. 
Pályázni a pályázati kiírás melléklete szerinti pályázati adatlapnak a Hatvani Polgármesteri Hivatalhoz postai úton 
történő benyújtásával lehet minden évben a kiírástól számított 30 napon belül. A határidőn túl beérkezett 
pályázatokat – a határidő túllépésére való tekintettel – el kell utasítani.” 

4. § 

A R. 12. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(2) A támogatási szerződés aláírását követő 15 munkanapon belül az önkormányzat a támogatás összegét a civil 
szervezet vagy egyházközség számlájára átutalja. Amennyiben a támogatott nem rendelkezik bankszámlával a 
lebonyolító intézménynek, intézményhez kötődő alapítványnak, sportegyesületnek, egyházközségen belül működő 
támogatott esetén az egyházközségnek kerül kifizetésre a támogatás. 

(3) A pályázaton elnyert támogatás teljes összegének felhasználásáról szóló elszámolás és szakmai beszámoló 
benyújtásának határideje legkésőbb a tárgyévet követő év január hó 31. napja. Az elszámoláshoz be kell nyújtani 
a pályázati kiírás szerinti elszámoló lapot is.” 

5. § 

A R. 10. § (1) bekezdésében a „keretösszegek felosztása” szövegrész helyébe a „keretösszegek egyes kereteken 
belüli felosztása” szöveg lép. 

6. § 

Hatályát veszti a R. 
a) 12. § (1) bekezdésében a „(2. melléklet)” szövegrész, 
b) 1. melléklete, 
c) 2. melléklete, 
d) 3. melléklete, 
e) 4. melléklete. 

7. § 

Ez a rendelet 2023. február 1-jén lép hatályba. 
 
Hatvan, 2023. január 26. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 



 
HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2023. JANUÁR 26-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  
 

Határozat száma:  6/2023. (I. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. január 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 Fenntartható Energia- és Klímaakciótervének (SECAP) elfogadásáról 
2. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatás ellátásával kapcsolatos beruházásokról 
3. Előterjesztés a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.  

könyvvizsgálójának díjazásáról 
4. Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Kft. könyvvizsgálójának díjazásáról 
5. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról 
6. Előterjesztés a helyi gyermekvédelemről szóló 16/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
7. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 

19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
8. Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
9. Előterjesztés a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület Hatvan és Körzete Alap- és Középfokú 

Diáksport Bizottságának 2022. évi beszámolójáról 
10. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények vezetői részére megállapított 

illetmények emeléséről 
11. Előterjesztés az általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezéséről 
12. Előterjesztés a hatvani hivatásos szervek dolgozóinak sport és rekreációja támogatásáról 
13. Előterjesztés a REG Kft. által kezdeményezett, közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt 

indított peres eljárásokba való belépésről 
14. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 

Társulási Megállapodásának módosításáról 
15. Előterjesztés a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési 

megállapodás módosításáról 
16. Előterjesztés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére nyújtott támogatás 2023. évi 

felhasználásának engedélyezéséről 
17. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány támogatásáról 
18. Előterjesztés a Hatvani Szakképzésért Alapítvány támogatásáról 
19. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszoda működéséhez kapcsolódó 2023. évi egyedi támogatás 

utólagos jóváhagyásáról 
20. Előterjesztés az önkormányzat tevékenységeinek kormányzati funkciókba való sorolásáról 
21. Előterjesztés a „Hatvani Polgármesteri Hivatal őrzés-védelmi feladatainak ellátása” tárgyában 

megkötendő szerződéssel kapcsolatos döntésről 
22. Előterjesztés a hatvani Tourinform Iroda eszköz beszerzéséhez kapcsolódó hozzájárulásról 
23. Tájékoztató a 2022. évi pályázatokról 
24. Előterjesztés a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda által benyújtandó pályázathoz szükséges hozzájáruló 

nyilatkozat megadásáról 
25. Előterjesztés a megépítendő bölcsőde udvarának a kialakításához szükséges kertészeti és a 

játszóeszközök elhelyezéséhez szükséges tervdokumentáció készítéséről 
26. Előterjesztés az Országos Bringapark Programhoz kapcsolódó támogatási igény benyújtásáról 
27. Előterjesztés a hatvani 044/16 és 044/17 helyrajzi számú földrészletek határrendezésével kapcsolatos 

döntésről 
28. Előterjesztés lakossági LED-csere programban való együttműködésről 
29. Beszámoló a 2022. évben elvégzett környezetvédelmi feladatokról  
30. Előterjesztés a hatvani 895/10 helyrajzi számú földrészleten bányaszolgalmi jog alapításával kapcsolatos 

döntésről 
31. Előterjesztés a 2023. évre szükséges egynyári virágok, balkonnövények és muskátlik beszerzéséről 
32. Előterjesztés a Hatvan városi köztemető és az Újhatvani köztemető 2023. évre vonatkozó sírhely-

gazdálkodási tervéről 
Előterjeszt ő, előadó az 1-32. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 

33. Egyebek” 
 
 
 



Határozat száma:  7/2023. (I. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 145., 152., 154. (II.24.), 560., 561., 562., 563., 564., 565., 
566., 567., 568., 569., 570., 571., 572., 579., 584., 585.,  (IX.29.),  573., 582., 583., 588., 589., 590., 591., 592., 
593., 595., 596., 597., 598., 599., 600., 601., 602., 603., 604., 605., 606., 607., 608., 609., 610., 611., 612., 613., 
614., 615., 616., 617., 618., 619., 620., 621., 622., 623., 625., 626., 627., 628., 630., 631. (X.27.) számú 2022. évi 
lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja.” 

 
Határozat száma:  8/2023. (I. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan Város Fenntartható Energia- és Klímaakciótervét 
(SECAP) 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:  9/2023. (I. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvan városában 2023. évben a víziközművek 
bérleti díjából tervezett víziközmű felújítási munkákat a Heves Megyei Vízmű Zrt. (székhely: 3300 Eger, Hadnagy 
u. 2.) által elkészített, a határozat mellékletét képező bérleti díjas munkák árajánlat alapján az alábbiak szerint: 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az ivóvíz/szennyvíz ágazati munkákhoz 
kapcsolódó vállalkozási szerződések megkötésére azzal, hogy a szerződésben a kivitelezési munkákat és a 
pénzügyi teljesítést olyan módon szükséges ütemezni, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
(székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.) által jóváhagyott gördülő fejlesztési tervekben szereplő 
munkák kerüljenek először maradéktalanul elvégzésre, továbbá a 2022. és 2023. évekre vonatkozó bérleti díjak 
rendelkezésre álljanak. A jelenleg elfogadott gördülő fejlesztési tervben nem szereplő munkák elvégzésére a 
gördülő fejlesztési terv módosítását és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal általi jóváhagyását 
követően kerülhet sor. 

Pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésébe és a beruházás ütemezéséhez 
igazodva a további évek költségvetésébe betervezésre kerül, melynek forrása: 

- a víziközművek 2019-2023. évi bérleti díja (bruttó 549.531.324,- Ft keretösszegig), valamint 

- a Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap megnevezésű bankszámlán lévő nettó 178.798.170,- Ft 
összeg, mely nettó összeghez az ÁFÁ-t (48.275.506,- Ft összeget) az önkormányzat saját forrásból (önerő) 
biztosítja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2023. február 15.  (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 9/2023. (I. 26.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  10/2023. (I. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit 
Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a társaság könyvvizsgálójának, az EGER-AUDIT KÖNYVSZAKÉRTŐ ÉS TANÁCSADÓ 
Könyvvizsgáló Kft.-nek (cg. száma: 10-09021196; adószáma: 11163644-2-10; székhelye: 3300 Eger, Trinitárius u. 
2.) a könyvvizsgálói díjazását 2023. január 1. napi hatállyal 100.000,- Ft + Áfa / hó összegre emeli. 
A képviselő-testület felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét a könyvvizsgálóval megkötött szerződés jelen 
határozat szerinti módosítására.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  11/2023. (I. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szolgáltató Kft. (cg.száma: 10-09-037769, 
székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 
könyvvizsgálójának, az EGER-AUDIT KÖNYVSZAKÉRTŐ ÉS TANÁCSADÓ Könyvvizsgáló Kft.-nek (cg. száma: 
10-09021196; adószáma: 11163644-2-10; székhelye: 3300 Eger, Trinitárius u. 2.) a könyvvizsgálói díjazását 2023. 
január 1. napi hatállyal 90.000,- Ft + Áfa / hó összegre emeli. 
A képviselő-testület felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét a könyvvizsgálóval megkötött szerződés jelen 
határozat szerinti módosítására.” 
 



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

 
Határozat száma:  12/2023. (I. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 
Hatvan és Körzete Alapfokú Diáksport Bizottsága 2022. évi működéséről szóló beszámolóját.” 
 
H a t á r i d ő  : 2023. február 10. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  13/2023. (I. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 
Hatvan és Körzete Középfokú Diáksport Bizottsága 2022. évi működéséről szóló beszámolóját.” 
 
H a t á r i d ő  : 2023. február 10. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  14/2023. (I. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós 
Alfréd utca 3.) vezetőjének, Nagyné Kis Gabriellának az illetményét 2023. január 1. napjától a magasabb vezetői 
feladatainak ellátásáig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 
(VIII. 30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
- garantált illetménye:  420.210,- Ft 
- garantált illetménye összesen: 420.210,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (60 %): (2021.07.01. – 2026.07.01.) 109.620,- Ft 
- ágazati szakmai pótlék  134.467,- Ft 
- kereset-kiegészítés Nkt. 65. § (2021.07.01. – 2026.07.01.)                                        20.000,- Ft 
- mindösszesen:  684.297,- Ft” 
 
H a t á r i d ő  : 2023. február 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyzői útján 

 
Határozat száma:  15/2023. (I. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor 
Kálmán út 13.) vezetőjének, Takóné Kovács Juditnak az illetményét 2023. január 1. napjától a magasabb vezetői 
feladatainak ellátásáig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 
(VIII. 30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
- garantált illetménye:  438.480,- Ft 
- garantált illetménye összesen: 438.480,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (60 %): (2021.07.01. – 2026.07.01.) 109.620,- Ft 
- ágazati szakmai pótlék  140.314,- Ft 
- mindösszesen:  688.414,- Ft” 
 
H a t á r i d ő  : 2023. február 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyzői útján 

 
Határozat száma:  16/2023. (I. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 44.) megbízott vezetőjének, Tóth Bettinának az illetményét 2023. január 1. napjától a magasabb 
vezetői feladatainak ellátásáig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, továbbá a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált 
bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII.23.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
- garantált illetménye:  246.645,- Ft 
- garantált bérminimumra való kiegészítés 49.755,- Ft 
- garantált illetménye összesen: 296.400,- Ft 



- magasabb vezetői pótlék (60 %): (2022.08.01. – 2023.07.31.) 109.620,- Ft 
- ágazati szakmai pótlék  94.848,- Ft 
- mindösszesen:  500.868,- Ft” 
 
H a t á r i d ő  : 2023. február 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyzői útján 

 
Határozat száma:  17/2023. (I. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Vörösmarty tér 1.) vezetőjének, Sármányné Őszi Krisztinának az illetményét 2023. január 1. napjától a magasabb 
vezetői feladatainak ellátásáig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, továbbá a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált 
bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII.23.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
- garantált illetménye:  283.185,- Ft 
- garantált bérminimumra való kiegészítés 13.215,- Ft 
- garantált illetménye összesen: 296.400,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (60 %): (2021.07.01. – 2026.07.01.) 109.620,- Ft 
- ágazati szakmai pótlék  94.848,- Ft 
- mindösszesen:  500.868,- Ft” 
 
H a t á r i d ő  : 2023. február 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyzői útján 

 
Határozat száma:  18/2023. (I. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai 
utca 9.) vezetőjének, Varsányi Mónikának az illetményét 2023. január 1. napjától a magasabb vezetői feladatainak 
ellátásáig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 
rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
- garantált illetménye:  411.075,- Ft 
- garantált illetménye összesen: 411.075,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (60 %): (2021.07.01. – 2026.07.01.) 109.620,- Ft 
- ágazati szakmai pótlék  131.544,- Ft 
- kereset-kiegészítés Nkt. 65. § (2021.07.01. – 2026.07.01.)  10.000,- Ft 
- mindösszesen:  662.239,- Ft” 
 
H a t á r i d ő  : 2023. február 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyzői útján 

 
Határozat száma:  19/2023. (I. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky út 10.) vezetőjének, Bereczkiné Valter Anitának az illetményét 2023. január 1. napjától a 
magasabb vezetői feladatainak ellátásáig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
- garantált illetménye:  401.940,- Ft 
- garantált illetménye összesen: 401.940,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (80 %): (2018.08.01. – 2023.07.31.) 146.160,- Ft 
- ágazati szakmai pótlék  128.621,- Ft 
- kereset-kiegészítés Nkt. 65. § (2017.08.01. – 2023.07.31.)  25.000,- Ft 
- mindösszesen:  701.721,- Ft” 
 
H a t á r i d ő  : 2023. február 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyzői útján 

 
Határozat száma:  20/2023. (I. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros 
Lázár út 49-51.) vezetőjének, Tormáné Tóth Évának az illetményét 2023. január 1. napjától a magasabb vezetői 



feladatainak ellátásáig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 
(VIII. 30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
- garantált illetménye:  438.480,- Ft 
- garantált illetménye összesen: 438.480,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (60 %): (2021.07.01. – 2026.07.01.) 109.620,- Ft 
- ágazati szakmai pótlék  140.314,- Ft 
- kereset-kiegészítés Nkt. 65. § (2021.07.01. – 2026.07.01.) 10.000,- Ft 
- mindösszesen:  698.414,- Ft” 
 
H a t á r i d ő  : 2023. február 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyzői útján 

 
Határozat száma:  21/2023. (I. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Tankerületi Központ (székhely: 3000 Hatvan, 
Radnóti tér 2.) fenntartásában lévő általános iskolákhoz tartozó kötelező felvételt biztosító körzethatárok 
2023/2024. tanévre szóló meghatározásának véleményezése tárgyában javasolja az általános iskolákhoz tartozó 
kötelező felvételt biztosító körzethatárok meghatározása során a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (2)-(3) bekezdésében 
foglaltak szerint az arányosság megtartását úgy, hogy azzal a településen lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű gyermekek arányos beiskolázása is biztosítva legyen 
figyelemmel a város település-szerkezeti adottságaira és az évtizedek óta kialakult gyakorlatra.” 
 
H a t á r i d ő  : 2023. február 15. (a véleményezés megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  22/2023. (I. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évre vonatkozóan a Heves Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Hatvani Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának (székhely: 3000 Hatvan, Hunyadi tér 19.) dolgozói 
részére a Hatvan Városi Strandfürdő területének használatát 1 óra időtartamban, a hivatalos nyitvatartási idő után, 
korlátlan alkalommal térítésmentesen biztosítja, továbbá a Markovits Kálmán Városi Uszodában korlátlan 
alkalommal, térítésmentesen felhasználható 5 db, szolgálati igazolvánnyal érvényesíthető belépőt, mint 
támogatást nyújt.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatást biztosító dokumentumok 
aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2023. február 28. (a támogatást biztosító dokumentumok aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatvani Szolgáltató Kft. útján 

 
Határozat száma:  23/2023. (I. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évre vonatkozóan az Országos Mentőszolgálat 
Hatvani Mentőállomása dolgozói részére (székhelye: 3000 Hatvan, Nagyteleki út 40.) a Hatvan Városi Strandfürdő 
területét az OMSZ hatvani állománya számára 1 óra időtartamban, a hivatalos nyitvatartási idő után, korlátlan 
alkalommal térítésmentesen biztosítja, továbbá a Markovits Kálmán Városi Uszodában korlátlan alkalommal, 
térítésmentesen felhasználható 5 db, szolgálati igazolvánnyal érvényesíthető belépőt, mint támogatást nyújt. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatást biztosító dokumentumok 
aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2023. február 28. (a támogatást biztosító dokumentumok aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatvani Szolgáltató Kft. útján 

 
Határozat száma:  24/2023. (I. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évre vonatkozóan a Hatvani Rendőrkapitányság 
dolgozói részére (székhelye: 3000 Hatvan, Ratkó József út 14.), a Hatvan Városi Strandfürdő területét 1 óra 
időtartamban, a hivatalos nyitvatartási idő után, korlátlan alkalommal térítésmentesen biztosítja, továbbá a 
Markovits Kálmán Városi Uszodában korlátlan alkalommal, térítésmentesen felhasználható 5 db, szolgálati 
igazolvánnyal érvényesíthető belépőt, mint támogatást nyújt. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatást biztosító dokumentumok 
aláírására.” 
 
 



H a t á r i d ő  : 2023. február 28. (a támogatást biztosító dokumentumok aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatvani Szolgáltató Kft. útján 

 
Határozat száma:  25/2023. (I. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„I. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja Hatvan város polgármesterének azon 

jognyilatkozatát, melyben bejelentette a Miskolci Törvényszéknek, hogy a REG Kft. (1021 Budapest, Hűvösvölgyi 
út 54.) felperes által a Heves Vármegyei Kormányhivatal (3300 Eger, Kossuth utca 9.) alperes ellen indított, a 
Miskolci Törvényszéken folyó 101.K.701.433/2022. számú perbe érdekeltként az alperesi kormányhivatal 
pernyertességének elősegítése érdekében be kíván lépni. 

 
II. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja Hatvan város polgármesterének azon 

jognyilatkozatát, melyben bejelentette a Miskolci Törvényszéknek, hogy a REG Kft. (1021 Budapest, Hűvösvölgyi 
út 54.) felperes által a Heves Vármegyei Kormányhivatal (3300 Eger, Kossuth utca 9.) alperes ellen indított, a 
Miskolci Törvényszéken folyó 101.K.701.538/2022. számú perbe érdekeltként az alperesi kormányhivatal 
pernyertességének elősegítése érdekében be kíván lépni.” 

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

 
Határozat száma:  26/2023. (I. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja elfogadja a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás Társulási Megállapodásának a határozat melléklete szerinti módosítását. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács tagjaként Hatvan Város 
Önkormányzata képviseletében a Társulási Megállapodás módosítását aláírja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2023. február 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
A HATVAN ÉS KÖRNYÉKE TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-GAZ DÁLKODÁS FEJLESZTÉSE 

TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA  
 
A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth 
tér 2., törzskönyvi nyilvántartási szám: 799733) tagjai – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésének megfelelően, képviselő-testületeik minősített többséggel elfogadott 
határozatai alapján – a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási 
Megállapodását (a továbbiakban: HKTM) az alábbiak szerint módosítják: 

A) A HKTM I. Fejezetében az „elnökét” szövegrész helyébe az „elnökét és alelnökét” szöveg lép. 

B) A HKTM VIII. Fejezetében a 
„Szervezeti rendszer: 
1. Társulási Tanács 
2. Társulási Tanács Elnöke 
3. Felügyelő Bizottság 
4. Projekt Menedzsment Szervezet (Projektiroda)” 

szövegrész helyébe a 
„Szervezeti rendszer: 
1. Társulási Tanács 
2. Társulási Tanács Elnöke 
3. Társulási Tanács Alelnöke 
4. Felügyelő Bizottság 
5. Projekt Menedzsment Szervezet (Projektiroda)” 

szöveg lép. 
 
C) A HKTM a következő VIII/1.4. ponttal egészül ki: 
„VIII/1.4. A Társulási Tanács Alelnökét a Társulási Tanács tagjai sorából az alakuló ülésen, egyszerű szótöbbséggel 
választja meg határozott időre. 
Az Társulási Tanács Alelnökének megbízatása a Társulási Tanácsban betöltött tagi tisztsége betöltéséig áll fenn. 
A Társulási Tanács Alelnöke teljes jogkörrel helyettesíti a Társulási Tanács Elnökét, ha a Társulási Tanács Elnöke a 
feladatai ellátásában akadályoztatva van vagy az új elnök megválasztásáig, ha az elnök e megbízatása megszűnik. E 



jogkörében a Társulási Tanács Alelnökét minden a jogszabályban és a jelen Társulási Megállapodásban a Társulási 
Tanács elnöke számára megállapított jogot gyakorolhat és kötelezettséget teljesít. 
A Társulási Tanács Alelnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségének megszegésével okozott 
kárért a polgári jog szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint felel. 
A Társulási Tanács Alelnökének megbízatása megszűnik: 
• a társulási tanácsi tagsága megszűnésével 
• a Társulási Tanács által történő visszahívással, 
• lemondásával, 
• halálával. 
A Társulási Tanács Elnöke megbízatásának lemondáson kívüli okból történő megszűnése esetén az Társulási Tanács 
Alelnöke köteles a megbízatás megszűnéséről való tudomásszerzésétől számított 15 napon belül a Társulási Tanács 
ülését összehívni az új elnök megválasztásának céljából.” 
 
4. A HKTM VIII/1.1. a. alpontjában az „elnökének” szövegrész helyébe az „elnökének és alelnökének” szöveg lép. 
 
5. Ez a társulási megállapodás módosítás az azt követő napon lép hatályba, hogy valamennyi tag képviselő-testülete 
minősített többséggel elfogadta és polgármestereik mindegyike aláírta. 
 
6. 

Aláírási ív 
 

Kelt: ________________________ Kelt: ________________________ 
 

_________________________ 
Apc Községi Önkormányzat 

 
______________________________ 

Bér Község Önkormányzata 
Kelt: ________________________ Kelt: ________________________ 

 
_______________________ 

Boldog Község Önkormányzata 

 
___________________________ 

Csány Község Önkormányzata 
Kelt: ________________________ Kelt: ________________________ 

 
__________________________ 
Hatvan Város Önkormányzata 

 
__________________________ 
Heréd Községi Önkormányzat 

Kelt: ________________________ Kelt: ________________________ 
 

__________________________ 
Hort Nagyközségi Önkormányzat 

 
_______________________________ 
Hévízgyörk Község Önkormányzata 

Kelt: ________________________ Kelt: ________________________ 
 

___________________________ 
Jászfényszaru Város Önkormányzata 

 
_________________________________ 

Kerekharaszt Községi Önkormányzat 
Kelt: ________________________ Kelt: ________________________ 

 
________________________________ 

Kál Nagyközségi Önkormányzat 

 
________________________________ 
Nagykökényes Községi Önkormányzat 

 
Határozat száma:  27/2023. (I. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a 
nemzetiségi önkormányzat ügyvitelének és pénzügyei vitelének feltételeiről és az ezzel kapcsolatos végrehajtási 
feladatokra vonatkozóan megkötött együttműködési megállapodást módosítja és egységes szerkezetbe foglalja 
2023. február 1-i hatállyal a határozat mellékletében foglalt szöveggel. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
együttműködési megállapodás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2023. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 27/2023. (I. 26.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 



Határozat száma:  28/2023. (I. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
(székhely: 3535 Miskolc, Köln u. 2., a továbbiakban: Egyesület) részére a Hatvan Város Önkormányzata által 
2022. évben nyújtott támogatásnak a 2023. évben történő felhasználását.” 
 
H a t á r i d ő  : 2023. február 15. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  29/2023. (I. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány (székhelye: 3000 
Hatvan, Balassi Bálint út 16.) részére 76.200,- Ft, azaz Hetvenhatezer-kettőszáz forint összegű támogatást nyújt 
az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet javára 2023. február 18-án rendezendő jótékonysági bál terembérleti 
díjának fedezetére.  
 A fenti összeg Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2023. február 15. (támogatási szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  30/2023. (I. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szakképzésért Alapítvány (3000 Hatvan, Vécsey u. 
2/a.) részére 317.500,- Ft, azaz Háromszáztizenhétezer-ötszáz forint összegű támogatást nyújt a Heves Megyei 
Szakképzési Centrum Damjanich János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 2023. január 27-én 
megrendezésre kerülő szalagavató ünnepségének terembérleti költségének fedezetére. 
A támogatási összeg Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2023. január 30. (támogatási szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  31/2023. (I. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a „Markovits Kálmán Városi Uszoda 
működéséhez kapcsolódó 2023. évi egyedi támogatásról” című felhívásra benyújtott kérelmet, amelynek célja a 
Markovits Kálmán Városi Uszoda 2023. január 1. napjától 2023. március 31. napjáig tartó időszakban felmerülő 
közüzemi költségeire vissza nem térítendő támogatás igénylése. A kapott támogatás összege bruttó 13.704.000.- 
Ft. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szükséges dokumentumok aláírására és 
nyilatkozatok megtételére, továbbá a támogatói okirat aláírására.  
A képviselő-testület úgy dönt, hogy Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésébe betervezésre kerül a 
Hatvani Szolgáltató Kft. (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2) bevételi előirányzatánál a kapott támogatás 
összege. A pénzügyi forrás a támogatói okirat alapján egyedi támogatás keretében kerül biztosításra.” 
 
H a t á r i d ő  : 2023. január 31. (támogatói okirat megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  32/2023. (I. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a határozat melléklete szerinti önkormányzati 
tevékenységek felsorolását.” 
 
H a t á r i d ő  : 2023. január 31. (átvezetésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 32/2023. (I. 26.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  33/2023. (I. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Polgármesteri Hivatal őrzés-védelmi feladatainak 
ellátásával 2023. február 1. és 2023. augusztus 31. napja közötti időtartamra a Target Group Facility Management 
Zrt.-t (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 202.) bízza meg mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt nettó 3.349,- Ft + ÁFA/fő/óra vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíjért. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges bruttó 21.538.357,- Ft összegű pénzügyi forrás Hatvan Város 
Önkormányzata 2023. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
 



H a t á r i d ő  : 2023. január 31. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  34/2023. (I. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Visit Hungary Nemzeti Turisztikai Szervezet Nonprofit Zrt.-vel 
(székhely: 1037 Budapest, Bokor utca 23-25.) haszonkölcsön-szerződést köt, melynek keretében beszerzésre 
kerülnek a szerződés 1. számú mellékletében felsorolt keresztpromóciós eszközök a hatvani Tourinform Iroda 
részére. A haszonkölcsön-szerződés pénzügyi kötelezettségeket nem keletkeztet egyik fél vonatkozásában sem. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a haszonkölcsön-szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  35/2023. (I. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-
Zsilinszky út 10.) fenntartója támogatja az Oktatási Hivatal által meghirdetett, az „Oktatási Hivatal 
bázisintézménye” cím elnyerésére irányuló, a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda által megvalósítandó pályázat 
benyújtását. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szükséges hozzájáruló nyilatkozat, 
majd nyertes pályázat esetén az Együttműködési megállapodás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2023. január 27. (aláírásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  36/2023. (I. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2599 hrsz.-ú ingatlanra tervezett 2 csoportszobás 
bölcsőde udvarának a kialakításához szükséges kertészeti és a játszóeszközök elhelyezéséhez szükséges kiviteli 
szintű tervdokumentáció és költségvetés elkészítésével a Napkert-Biofény Bt.-t (székhely: 1111 Budapest, Kende 
utca 9. fsz.4.) bízza meg bruttó 552.450,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  37/2023. (I. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Bringapark Program felhívására pályázatot nyújt 
be a Népkertbe tervezett kerékpáros pumpapálya létrehozására. A beruházás értéke előreláthatólag tervezéssel 
együtt bruttó 49.999.900,- Ft, az elnyerni kívánt pályázati támogatás összege bruttó 24.999.950,- Ft, a támogatás 
intenzitása 50 %. A saját erő pénzügyi forrása az önkormányzat 2023. évi költségvetésébe betervezésre kerül. A 
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges dokumentumok aláírására 
és nyilatkozatok megtételére.”  
 
H a t á r i d ő  : 2023. február 17. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  38/2023. (I. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Bringapark Program pályázati felhívására 
benyújtandó pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 
226/2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat 
alapján köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

1.) Tarsoly Imre képviselő, 
2.) Tóth Ivett pályázati osztályvezető, 
3.) Papp Csaba beruházási ügyintéző, 
4.) Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző.”  

 
H a t á r i d ő  : 2023. február 1. (munkacsoport megalakulására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
 



Határozat száma:  39/2023. (I. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában 
álló hatvani 044/16 hrsz.-ú, kivett saját használatú út művelési ágú 4130 m2 és a Prisztóka Tamás (lakcím: 3000 
Hatvan, Hegytető utca 3.) tulajdonában álló hatvani 044/17 hrsz.-ú, kivett géppark és tároló művelési ágú, 1 ha 
9785 m2 nagyságú ingatlanok területe a határozat mellékletét képező változási vázrajz szerinti telekalakítást 
követően a hatvani 044/16 hrsz.-ú, kivett saját használatú út művelési ágú ingatlan 4339 m2 terület nagysággal, a 
hatvani 044/17 hrsz.-ú, kivett géppark és tároló művelési ágú ingatlan 1 ha 9576 m2 terület nagysággal alakuljanak 
ki.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (kérelmező értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 39/2023. (I. 26.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  40/2023. (I. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ingyenesen önkormányzati tulajdonba veszi a 
hatvani 044/16 és 044/17 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítását követően a Prisztóka Tamás (lakcím: 3000 Hatvan, 
Hegytető utca 3.) tulajdonában álló hatvani 044/17 hrsz.-ú, kivett géppark és tároló művelési ágú, 1 ha 9785 m2 
nagyságú ingatlan 209 m2 nagyságú területrészét, melynek értéke bruttó 106.000,- Ft.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az ingyenes vagyonátadási megállapodás 
aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2023. február 28. (megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  41/2023. (I. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a CYEB Energiamegoldások Kft.-vel (székhely: 2000 
Szentendre, Dobogókő út 1.) lakossági LED csereprogramban való részvétel lebonyolításával kapcsolatos 
együttműködési megállapodást köt. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az 
együttműködési megállapodás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2023. február 28. (megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  42/2023. (I. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2022. évben elvégzett környezetvédelmi feladatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót.” 
 
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:  43/2023. (I. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy 
a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló hatvani 895/10 hrsz.-ú, kivett járda közterület művelési ágú 
ingatlanra a határozat mellékletét képező változási vázrajz szerint 46 m2 területnagyságra bányaszolgalmi jog 
kerüljön bejegyzésre az OPUS TIGÁZ Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4200 
Hajdúszoboszló, Rákóczi út 184.) javára azzal, hogy a szolgalmi jog alapításáért a jogosult köteles 300.000,- Ft + 
Áfa összeget megfizetni az önkormányzat részére, valamint a jogosult köteles viselni a szolgalmi jog alapításával 
és bejegyzésével kapcsolatos mindennemű költséget. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a telekalakítási eljárás megindítására és az 
eredményes ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatásához szükséges eljárási cselekmények elvégzésére, valamint 
a 209 m2 nagyságú terület önkormányzat részére történő ingyenes átadásával kapcsolatos megállapodás 
megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (kérelmező értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 43/2023. (I. 26.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
 
 



Határozat száma:  44/2023. (I. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évre szükséges egynyári virágok beszerzésével és 
hatvani helyszínre szállításával Horváthné Petrovics Anita egyéni vállalkozót (székhely: 3016 Boldog, Béke út 40.) 
bízza meg bruttó 9.272.950,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  45/2023. (I. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évre szükséges balkonnövények beszerzésével és 
hatvani helyszínre szállításával Simon Miklós egyéni vállalkozót (székhely: 5100 Jászberény, Gát utca 13.) bízza 
meg bruttó 4.090.772,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  46/2023. (I. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évben tervezett muskátliosztáshoz szükséges 
muskátlik beszerzésével és hatvani helyszínre szállításával Simon Miklós egyéni vállalkozót (székhely: 5100 
Jászberény, Gát utca 13.) bízza meg bruttó 12.414.250,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  47/2023. (I. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Szolgáltató Kft. által elkészített, a Hatvan 
városi köztemető és az Újhatvani köztemető 2023. évre vonatkozó sírhely-gazdálkodási tervét.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (elfogadásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 

* * * 
 
 

K I V O N A T  
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 2023. január 26-án 

 megtartott ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 
Napirendi pont címe:  

Tájékoztató a 2022. évi pályázatokról 
Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a 2022. évi pályázatokról 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. 


