
HAT/394-....../2022 Előkészítésben közreműködött:
Molnár Zoltán ingatlan-nyilvántartási ügyintéző

      
ELŐTERJESZTÉS

 tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola
részére 

Tisztelt Képviselő-testület!

Kovács János a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola (továbbiakban: iskola, székhely:
3000  Hatvan,  Bajcsy-Zsilinszky  út  8.)  igazgatója  tulajdonosi  hozzájárulás  megadását
kezdeményezte a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló hatvani 2601/1 helyrajzi számú,
természetben a Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8. szám alatti iskola területén új sportpálya kialakítása
érdekében.  A  pálya  megépítéséhez  szükséges  pénzügyi  forrást  Hatvan  Város  Önkormányzata
119/2022. (II. 24.) számú képviselő-testületi határozata biztosítja.
A tulajdonosi hozzájárulást  indokolt  kiadni,  azzal  a  kikötéssel,  hogy  az  építési  munkák  során
figyelembe  kell  venni  azt,  hogy Hatvan  Város  Helyi  Építési  Szabályzatáról  és  Szabályozási
Tervéről szóló 6/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének 18. számú szabályozási
tervlapján a  meglévő hatvani 2600/2 hrsz.-ú  út  12 m szélességgel  van kiszabályozva a hatvani
2601/1 hrsz.-ú ingatlan területe igénybevételével, amennyiben a későbbiek során az út kialakításra
kerül és a pálya vagy a pálya egy része az út területén helyezkedik el, úgy a kérelmezőnek saját
költségén kártalanítási igény nélkül kell az eredeti állapotot helyreállítania.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a fenti előterjesztést megtárgyalni, és az
alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi  hozzájárulását  adja a Hatvani  Szent
István Sportiskolai  Általános  Iskola (székhely:  3000 Hatvan,  Bajcsy-Zsilinszky út  8.) részére a
Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló hatvani  2601/1 helyrajzi számú, természetben a
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8. szám alatti iskola területén új sportpálya kialakításához az alábbi
feltételekkel:
-  Az  építési  munkák  során  figyelembe  kell  venni  azt,  hogy Hatvan  Város  Helyi  Építési
Szabályzatáról  és  Szabályozási  Tervéről  szóló  6/2019.  (III.  29.)  önkormányzati  rendelet  1.
mellékletének  18.  számú  szabályozási  tervlapján  a  meglévő  hatvani 2600/2  hrsz.-ú  út  12  m
szélességgel  van  kiszabályozva  a  hatvani  2601/1  hrsz.-ú  ingatlan  területe  igénybevételével.
Amennyiben a későbbiek során az út kialakításra kerül és a pálya vagy a pálya egy része az út
területén helyezkedik el,  úgy a  kérelmezőnek  saját  költségén  kártalanítási  igény  nélkül  kell  az
eredeti állapotot helyreállítania.
-  A  sportpálya  kialakítása során  a  munka-  és  balesetvédelmi,  valamint  a  szakmai  szabályokat
maradéktalanul be kell tartani.



- Hatvan Város Önkormányzata a munkavégzés során keletkező esetleges károkért felelősséget nem
vállal.
- A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.

Határidő: azonnal (kérelmező értesítésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
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