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ELŐTERJESZTÉS
Hatvan város településrendezési eszközeinek

módosításával kapcsolatos megállapodás utólagos jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan  Város  Önkormányzata  számára  fontos  a  térségi  és  környező  települések  kapcsolati  rendszere,
megközelíthetősége és hogy a közlekedési fejlesztések mielőbb megvalósuljanak.

Az  egyes  közlekedésfejlesztési  projektekkel  összefüggő  közigazgatási  hatósági  ügyek  nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012.
(XII.  6.)  Korm.  rendelet  1.  mellékletének  1.8.141.  pontja  szerint  a  Hatvan  –  Hort  közötti  kerékpárút
fejlesztése elnevezésű projekt kiemelt jelentőségű üggyé lett nyilvánítva, melynek kapcsán a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatósága kérelmére eljárás indult. 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 457/2022. (VII.27. ) számú határozatával a Hatvan-Hort
települések  között  megvalósítandó  kerékpárút  kapcsán  a  településrendezési  eszközök  módosítására
vonatkozó eljárást megindította, valamint döntött arról is, hogy Hatvan város településrendezési eszközeinek
a módosítása érdekében a  Magyar Közút  Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatóságával (székhely:  3300
Eger,  Mátyás  Király  út  136/A.)  és  a  településrendezési  eszközök  módosításával  kapcsolatos  tervezői
feladatokat ellátó tervezővel településrendezési szerződést köt azzal,  hogy a költségeket a  Magyar Közút
Nonprofit  Zrt. fizeti  meg.  Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  felhatalmazta  Hatvan  város
polgármesterét a háromoldalú szerződés aláírására. A megállapodás megkötésre került.

A tervezői feladatok ellátására a tervezési munkálatokat finanszírozó Magyar Közút Nonprofit Zrt. társaság
Heves  Megyei  Igazgatósága  folytatott  le  beszerezési  eljárás,  melynek  során  a Hatvan  város
településrendezési  eszközeinek  részterületre  vonatkozó  felülvizsgálatával,  módosításával  kapcsolatos
tervezői  feladatok  elvégzésére  a  VÁTI  Városépítési  Tanácsadó és  Tervező  Iroda  Kft.-t  (székhely:  1076
Budapest, Thököly út 7. II. emelet 17.) választotta ki, mint a számára legkedvezőbb ajánlattevőt.

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

Határozati javaslat:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő‐testülete  a Hatvan  város  településrendezési  eszközeinek
részterületre vonatkozó - Hatvan – Hort közötti kerékpárút – felülvizsgálatával, módosításával kapcsolatos
feladatok  elvégzésére  a  Magyar  Közút  Nonprofit Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság  Heves  Megyei
Igazgatóságával  (székhely:  3300  Eger,  Mátyás  Király  út  136/A.),  mint finanszírozóval,  és  a  VÁTI
Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Kft.-vel (székhely: 1076 Budapest, Thököly út 7. II. emelet 17.),



mint tervezővel megkötött településrendezési szerződést utólagosan jóváhagyja. 

Hatvan, 2022. október 19.

Horváth Richárd
   polgármester

Látta:
dr. Kovács Éva
       jegyző 








































