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2019. JANUÁR 16-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

 
 

Határozat száma:  1/2019. (I. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. január 16-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők 
szerint állapította meg: 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés Együttműködési megállapodás megkötéséről az „Egy Övezet, Egy Út” Határokon átnyúló 
Kölcsönös Segítségnyújtási és Együttműködési Ipari Park létrehozásáról 

2. Előterjesztés a „Rákóczi út és Horváth Mihály út egyes szakaszait érintő környezetrendezési feladatok 
elvégzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás megindításáról 

3. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 
4. Előterjesztés a szennyvíztisztító telep vízjogi üzemeltetési engedélyének meghosszabbításához 

szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 
5. Előterjesztés a hatvani 5100/3 hrsz.-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba kerüléséről 
6. Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséről, karbantartásáról, valamint a garanciális időn 

túli eszközök javításához szükséges anyagköltség elszámolási módjáról 
7. Előterjesztés a jégpályát lefedő sátortető hómentesítésére vonatkozó döntésekről 

Előterjeszt ő, előadó az 1-7. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester” 
 

Határozat száma:  2/2019. (I. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Xixiu Kerület Ipari Parkkal 
az „Egy Övezet, Egy Út" Határokon átnyúló Kölcsönös Segítségnyújtási és Együttműködési Ipari Park 
létrehozásáról a határozat mellékletét képező tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. január 17. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 2/2019. (I. 16.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  3/2019. (I. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Rákóczi út és Horváth Mihály út egyes szakaszait érintő 
környezetrendezési feladatok elvégzése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti 
hirdetmény nélküli eljárás keretében, részajánlattételi lehetőség biztosításával. 
Az 1. rész elnevezése „Rákóczi út egyes szakaszait érintő környezetrendezési feladatok elvégzése”, becsült 
értéke nettó 163.353.480.- Ft. 
A 2. rész elnevezése „Horváth Mihály út egyes szakaszait érintő környezetrendezési feladatok elvégzése”, becsült 
értéke nettó 94.441.486.- Ft. 
A szerződések teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe 
betervezésre kerül. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Rákóczi út és Horváth Mihály út egyes szakaszait érintő 
környezetrendezési feladatok elvégzése” elnevezésű, nettó 257.794.966.- Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend 
szerinti hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló 
bizottságot választ. A bíráló bizottság a 227/2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 
közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Johancsik Mónika, költségvetési és pénzügyi osztályvezető – a Bizottság elnöke; 
2.) Baranyi Lajosné, műszaki-koordinációs és beruházási osztályvezető; 
3.) Gulyás Katalin, városi főkertész; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  4/2019. (I. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló, az Egri Szakképzési 
Centrum vagyonkezelésében lévő hatvani 5324/2 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Vécsey u. 2. szám alatt 



található kivett középiskola és kollégium megnevezésű ingatlanban lévő vizesblokkok teljes felújításához a 
tulajdonosi hozzájárulást megadja azzal, hogy a felújítással járó költségeket az Egri Szakképzési Centrum viseli.” 
 
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:  5/2019. (I. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Heves Megyei Vízmű Zrt. 
(3300 Eger, Hadnagy u. 2.) üzemeltetésében lévő szennyvíztisztító telep vízjogi üzemeltetési engedélyének a 
meghosszabbításához, mint a hatvani 5332 hrsz.-ú (szennyvíztisztító telep) és a hatvani 0274 hrsz.-ú (XVIII. 
számú csatorna egy része) ingatlanok tulajdonosa. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. január 31. (kérelmező értesítése) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  6/2019. (I. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 5100/3 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, István 
király utcában elhelyezkedő, 649 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant bruttó 2.600.000,- 
Ft, azaz Kettőmillió-hatszázezer forint vételáron megvásárolja Csollák Róberttől (lakcím: 3000 Hatvan, Csollák 
tanya 1.), mely vételár magában foglalja a haszonélvező Csollák Tibor (lakcím: 3000 Hatvan, Széchenyi utca 32.) 
haszonélvezeti jogának a megváltását is bruttó 520.000,- Ft azaz Ötszázhúszezer forint értékben. A képviselő-
testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az adás-vétellel kapcsolatos eljárási cselekményeket 
elvégezze, az adás-vételi szerződést aláírja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 28. (szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  7/2019. (I. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 823/2018. (XII. 13.) számú határozatát hatályon kívül 
helyezi.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (hatályon kívül helyezésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  8/2019. (I. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az elektronikus térfigyelő rendszer üzemeltetésével, a hálózati 
hozzáférés biztosításával és a rendszer karbantartásával 2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig a Global-Line 
Kft-t (székhelye: 3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc u. 62.) bízza meg bruttó 4.861.560,-Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt azzal, hogy a megkötésre kerülő szerződésben rögzíteni kell, 
hogy a garanciális időn túli eszközök javításához kapcsolódó anyagköltség elszámolására bruttó 3.000.000,-Ft 
keretösszeg kerül biztosításra. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  9/2019. (I. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth téren lévő mobil műjégpályát lefedő 
sátortető hóeltakarási munkáinak elvégzésére Bánszki Gábor egyéni vállalkozóval (3262 Markaz, Fő utca 164.) 
megkötött vállalkozási szerződést közös megegyezéssel megszünteti 2018. december 31-i hatállyal.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést megszüntető okirat aláírására.” 

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

 
Határozat száma:  10/2019. (I. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren lévő mobil műjégpályát lefedő sátortető 
hóeltakarási munkáival az InWest-2000 Bt.-t (székhely: 3200 Gyöngyös, Gólya u. 4/7.) bízza meg bruttó 190.000,- 



Ft/alkalom egységáron 950.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.   
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 705/2018. (X. 25.) számú határozata 
alapján biztosításra kerül.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (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. 


