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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
42/2016. (XII. 6.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat vagyongazdálkodásról szóló 11/2012.  (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § (1) Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
R.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A R. 1/A. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
 
2. § Ez a rendelet 2016. december 7-én lép hatályba és 2016. december 8-án hatályát veszti. 
 
Hatvan, 2016. december 5. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 

(A 42/2016. (XII. 6.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 
 

 
 



 
HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2016. DECEMBER 5-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 
 

Határozat száma :  904/2016. (XII. 5.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. december 5-i rendkívüli ülésének napirendjét a 
következők szerint állapította meg: 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek módosítása keretében a NIPÜF Ipari Park 
fejlesztéshez kapcsolódó partnerségi egyeztetés eredményének elfogadásáról 

2. Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

3. Előterjesztés a hatvani 0331/47 hrsz.-ú földrészlet megosztásáról 
Előterjeszt ő, előadó az 1-3. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester” 

 
Határozat száma :  905/2016. (XII. 5.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
792/2016. (X. 11.) számú határozata alapján indult, Hatvan város településrendezési eszközeinek módosítására 
vonatkozó eljárás keretében a Hatvan város Partnerségi Egyeztetési Szabályzata szerint lefolytatott partnerségi 
egyeztetés eredményét.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a főépítész útján 

 
Határozat száma :  906/2016. (XII. 5.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kérelmezi a kizárólagos önkormányzati tulajdonú, Hatvanban a 
Robert Bosch útról nyíló, hatvani 0331/47 helyrajzi számú, 3654 m2 nagyságú, kivett út művelési ág megnevezésű 
ingatlan megosztását a hatvani 0331/67 helyrajzi számú, 3276 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület művelési ág 
megnevezésű ingatlanra és a hatvani 0331/68 helyrajzi számú, 378 m2 nagyságú, kivett út művelési ág 
megnevezésű ingatlanra a mellékelt változási vázrajz szerint, amelynek ténye kerüljön bejegyzésre az ingatlan-
nyilvántartásba. Ezen ingatlan telekalakítása iránti eljárás megindítására, és az eredményes ingatlan-nyilvántartási 
eljárás lefolytatásához szükséges eljárási cselekmények elvégzésére a képviselő-testület felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. december 31. (kérelem benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 906/2016. (XII. 5.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  907/2016. (XII. 5.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, 
hatvani 0331/47 helyrajzi számú, 3654 m2 nagyságú, kivett út művelési ág megnevezésű földrészletből a 
telekmegosztást követően kialakuló hatvani 0331/67 hrsz.-ú, 3276 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület művelési 
ág megnevezésű földrészletet bruttó 6.700.000,- Ft, azaz bruttó Hatmillió-hétszázezer forint értéken 
településfejlesztés közfeladat céljából értékesíti a NIPÜF Hatvan Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1061 Budapest, Király utca 16.) részére. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az adásvételi szerződés aláírására azzal, hogy az 
adásvételi szerződést utólagos jóváhagyásra terjessze a képviselő-testület elé.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. január 31. (adásvételi szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


