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2020. SZEPTEMBER 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

  

 



Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
24/2020. (X. 1.) 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. § Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
R.) 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyakat különösen bérbeadással, használati jog alapításával, 
vagyonkezelési jog alapításával vagy nem pénzbeli hozzájárulás teljesítése útján lehet hasznosítani.” 

 
2. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A R. 1/A.  melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
 
3. § Ez a rendelet 2020. október 2-án lép hatályba és 2020. október 3-án hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2020. szeptember 30. 
 
     dr. Kovács Éva                 Horváth Richárd 
   jegyző       polgármester 
 

(A 24/2020. (X. 1.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 
 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2020. SZEPTEMBER 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

 
Határozat száma:  343/2020. (IX. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-i rendkívüli ülésének napirendjét a 
következők szerint állapította meg: 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

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

2. Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület által megépítendő Jégcsarnok megvalósításához 
szükséges döntésekről 

3. Előterjesztés az általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezéséről 
Előterjeszt ő, előadó az 1-3. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester” 

 
Határozat száma:  344/2020. (IX. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 
2.) és a Futball Club Hatvan Egyesülettel (székhely: 3000 Hatvan, Népkert utca 2.) a Jégcsarnok projekt 
megvalósítása tárgyában megkötött megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal, közös 
megegyezéssel módosítja és egységes szerkezetbe foglalja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
megállapodás aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2020. szeptember 30. (megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZ ETBE FOGLALT 

SZÖVEGE 
 

Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
Hatvan Város Önkormányzata 
 - székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 - törzsszáma: 729392 
 - adószáma: 15729394-2-10 
   - képviseli: Horváth Richárd polgármester 
                              - mint földtulajdonos  (a továbbiakban: Önkormányzat) 
másrészről:  
FUTBALL CLUB Hatvan Egyesület 

- székhelye: 3000 Hatvan, Népkert - Sporttelep 
- adószáma: 19136840-1-10 
- képviseli: Ofella Zoltán elnök 
- mint sportegyesület (a továbbiakban: sportegyesület)  

valamint:  
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (2020. 
október 1-jétől a társaság új elnevezése) HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
 - székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 - cg.száma: 10-09-032167 
 - adószáma: 23467323-2-10 
  - képviseli: dr. Borbás Zsuzsanna Éva  ügyvezető 
                            - mint földtulajdonos (a továbbiakban: földtulajdonos) 
 
között az alábbi feltételek mellett: 
 
I. Előzmények 
 

1) Felek egyezően adják elő, hogy egymással 2016. május 19. napján a Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos 
tulajdonában lévő hatvani 5331/21 hrsz., 5331/27 hrsz., 5331/41 hrsz., 5331/42 hrsz. és 5330/2 hrsz. 
ingatlanok, valamint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft. kizárólagos tulajdonában levő hatvani 5331/23 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában 
megállapodást kötöttek, melyet 2018. július 24. napján módosítottak és egységes szerkezetbe foglaltak, melyet 



a képviselő-testület 471/2018. (VII.24.) számú határozatával jóváhagyott, a jégcsarnok beruházáshoz 
kapcsolódó jogviszonyok rendezése tárgyában. 
 

2) Felek a 2016. május 19. napján kelt és 2018. július 24. napján módosított és egységes szerkezetbe foglalt 
együttműködési megállapodás rendelkezéseit közösen felülvizsgálták, módosítják és egységes szerkezetbe 
foglalják az alábbiak szerint: 

 

3) A sportegyesület által a Magyar Jégkorong Szövetség részére megküldött sportfejlesztési programjait a 
Magyar Jégkorong Szövetség, mint a sportfejlesztési program jóváhagyását végző, hatósági jogkörben eljáró 
szervezet KE07815/2016/MJSZ/PM és KE10408/2018/MJSZ-4 ügyiratszámokon nyilvántartásba vette. Az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkára 44568-8/2018/SPORTTAMELL iktatószámú 
levelével jóváhagyásra javasolta és a Pénzügyminisztérium PM/9994/2/2018. számú határozatával jóváhagyta 
a sportfejlesztési programokat, mely alapján a Jégkorong Szövetség fenti számú támogató határozatokat 2017. 
július 15. napján és 2018. október 17. napján kiadta. Ezen határozatok értelmében a beruházások építtetője a 
sportegyesület. 

 

4) A sportegyesület jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállal, hogy amennyiben jelen 
egységes szerkezetbe foglalt megállapodás miatt szükséges a fenti a Jégkorong Szövetség által jóváhagyott 
sportfejlesztési programok módosítása, úgy azt kezdeményezi és ennek érdekében eljár a Jégkorong 
Szövetségnél. Amennyiben a sportfejlesztési programok módosítása szükséges és ahhoz a Jégkorong 
Szövetség nem járul hozzá, a sportegyesület már most tudomásul veszi, hogy az addig megvalósult beruházás 
vonatkozásában elszámolási kötelezettsége áll fenn az önkormányzattal szemben. Ez esetben az egyesület már 
most hozzájárulását adja ahhoz, hogy a beruházás tulajdonjogát az önkormányzat részére átadja tekintettel az 
önkormányzat által nyújtott támogatás jellegére, amennyiben a megjelölt sportfejlesztési programok nem 
kerülnek módosításra. Ezt követően felek az együttműködési megállapodás módosítása érdekében egymással 
egyeztetnek, és annak új tartalmát közösen meghatározzák. 

 

5) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 207/2016. (III.31.) számú és 468/2018. (VII.24.) számú 
határozataival támogatta a Futball Club Hatvan Egyesület által a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 
1996. évi LXXXI. törvény és a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, 
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 
107/2011. (VI. 30.) Kormányrendelet alapján a Magyar Jégkorong Szövetséghez benyújtott sportfejlesztési 
programjait. 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 5331/21, 5331/27, 5331/41 és 5330/2 hrsz. 
alatt felvett ingatlanok (a továbbiakban: ingatlanok) kizárólagos tulajdonosa 469/2018. ( VII.24.) sz. 
határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a Futball Club Hatvan Egyesület által – a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény és a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási 
igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint 
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Kormányrendelet alapján – a Magyar Jégkorong 
Szövetséghez benyújtott sportfejlesztési programja (Jégcsarnok beruházás) megvalósuljon az ingatlanokon. 

 

6) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 478/2017. (IX.18.) sz. határozatával a Futball Club Hatvan 
Egyesületnek „a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a 
támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól” szóló 107/2011. 
(VI.30.) Kormányrendelet alapján a Magyar Jégkorong Szövetség által elfogadott - Jégcsarnok beruházáshoz 
kapcsolódó - sportfejlesztései programja megvalósításához, a Futball Club Hatvan Egyesület részére 
480.067.334.- Ft támogatást biztosít. Magyarország Kormánya a fejlesztési kölcsön felvételéhez 1947/2017. 
(XII.12.) határozatával hozzájárulását adta, a hitelszerződés a K&H Bank Zrt.-vel megkötésre került, a hitel 
összeg az önkormányzat számláján rendelkezésre áll. 

 

7) A jégcsarnok projekt megvalósítása érdekében az Önkormányzat az általa felvett 480.067.334,-Ft összegű 
fejlesztési hitel terhére biztosított a sportegyesület részére az Áht. VI. fejezete alapján visszafizetési 
kötelezettség terhével (ellenérték fejében nyújtott támogatás, melynek biztosítéka maga a beruházás) 
támogatás jogcímén az alábbi összegeket: 

 

- jégcsarnok tervezési feladatainak elvégzésére bruttó 18.415.000.-Ft pénzeszközt biztosított a 176/2016. 
(III.21.) sz. határozatával, melyből átutalásra került 12.700.000,-Ft,  

- jégcsarnok elektromos energia ellátásához szükséges mérőhely kialakítása érdekében bruttó 



1.257.300,- Ft pénzeszközt adott át a képviselő-testület 434/2017. (VIII.31.) sz. határozatával, 
-  jégcsarnok beruházás kapcsán, a jégcsarnok kiszolgálásához szükséges parkolók építési engedélyezési 

eljárása keretében megfizetendő 366.800.- Ft eljárási díj fedezetére, valamint az építési 
engedélyezési- és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése tárgyában kötött tervezési szerződés 
alapján bruttó 5.715.000,- Ft értékben kiállított végszámla fedezetére 6.081.800,- Ft pénzeszközt adott 
át a képviselő-testület 614/2017. (XI.9.) sz. határozatával, 

-  jégcsarnok beruházás kapcsán a kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás műszaki 
dokumentációjának összeállításához kapcsolódó műszaki tanácsadási feladatok ellátásáért járó 
megbízási díj fedezetére bruttó 1.524.000,- Ft pénzeszközt adott át a képviselő-testület 574/2017. (X.26.) 
sz. határozatával, 

- a jégcsarnok beruházás keretében csapadékvíz elvezetés előleg és műszaki ellenőri számlák fedezetére 
bruttó 19.071.076,-Ft pénzeszközt adott át a képviselő-testület a 232/2020. (VII.23.) sz. határozatával. 

 
A sportegyesület jelen okirat aláírásával egyidejűleg elismeri az ellenérték fejében nyújtott támogatás jogcímén 
a fenti célokon történő megjelölt összegek átvételét. Nyilatkozza, hogy a fenti összegeket a megjelölt célokra 
használta fel. 
 
Az Önkormányzat által a sportegyesület sportfejlesztési programjához biztosítandó még igénybe nem vett 
visszatérítendő támogatás sportegyesület részére történő átutalásához, a sportegyesület által benyújtott 
támogatási kérelem, a projekthez kapcsolódó számla, valamint annak teljesítési igazolása szükséges. Az 
önkormányzat a teljesítési igazolással ellátott számla fizetési határidejét figyelembe véve teljesíti az átutalást. 
 
Az egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházási szállítók számláinak kiegyenlítését követő 15 
naptári napon belül a vonatkozó banki kivonatokat az önkormányzat részére megküldi. 
 

 
8) Felek jelen együttműködési megállapodás keretében szabályozni kívánják a jégcsarnok felépítését követően 

annak tulajdonjogi, használati jogviszonyait, valamint a közös üzemeltetésre vonatkozó, feleket megillető főbb 
jogokat és kötelezettségeket. 

 
II. A Jégcsarnok megvalósításának támogatása 
 

1) Felek megállapítják, hogy a hatvani 5331/21, hatvani 5331/27 hrsz., hatvani 5331/41 hrsz., hatvani 5331/42 
hrsz. és a hatvani 5330/2 hrsz. alatt felvett ingatlanok Hatvan Város Önkormányzata 1/1 arányú kizárólagos 
tulajdonában állnak. Az ingatlanokat Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 
vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II.23.) önkormányzati rendeletében jelen megállapodás aláírásának 
napján, 2020. október 2. napi hatályba lépéssel önkormányzati törzsvagyonba veszi. 

 
2) Felek megállapodnak abban, hogy jelen beruházás a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 

LXXXI. törvény (a továbbiakban Tao tv.) 22/C. § (6a) bekezdése alapján történő beruházásnak minősül, 
tekintettel arra, hogy önkormányzati törzsvagyonon valósul meg, ezért a sportegyesület vállalja, hogy ezen 
jogszabályi hivatkozás alapján a felépítményt az üzembe helyezést követő 30 napon belül a földtulajdonos helyi 
önkormányzat részére – az önkormányzat térítési kötelezettsége nélkül – átadja. 
 

3) Szerződő feleknek tudomásuk van arról, hogy jelen beruházás esetében – tekintettel a Tao tv.  rendelkezéseire, 
valamint a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 2017. évi 
LXXIII. törvény indokolásában foglaltakra – az önkormányzati törzsvagyonon végzett beruházás esetén a 
sportszervezetnél nem jöhet létre saját tulajdon. A Sportszervezetek által megvalósított beruházás amennyiben 
önkormányzati tulajdonon valósul meg, úgy a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a 
továbbiakban: Nvtv.) rendelkezései az irányadók, mely szerint osztott tulajdon keletkezése (épület tulajdonjoga 
nem a föld tulajdonosát illeti meg) kizárt. 
 

4) Szerződő feleknek tudomásuk van arról, hogy a hatvani 5331/23 hrsz. alatti ingatlan a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. kizárólagos tulajdonában áll, 
melyet a projekt csapadékvízelvezetési eleme érint. Szerződő felek akként állapodnak meg, hogy ezen az 
ingatlanon megvalósuló beruházással létrejövő vagyon az önkormányzat kizárólagos tulajdonába kerül (aki azt 
vagyonnyilvántartásban feltünteti), tekintettel arra, hogy az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet az 
önkormányzat nyújtja. Sportegyesület kijelenti, hogy ezen ingatlanon megvalósuló beruházás esetében sem él 
megtérítési igénnyel sem az Önkormányzat, sem a Kft.-vel szemben, tekintettel annak pénzügyi fedezetére. 

 
5) A sportegyesület vállalja, hogy a jelen okiratban foglaltak teljesítése érdekében az Önkormányzattal 

együttműködik. A sportegyesület kötelezettséget vállal arra, hogy az Áht. vonatkozó rendelkezései alapján az 
Önkormányzattal teljes körűen elszámol.  A sportegyesület a neki felróható okokból esetlegesen bekövetkező 



károk (különösen támogatási összeg visszafizetése) megtérítéséért teljes körű helytállási kötelezettséggel 
tartozik az Önkormányzat irányába. 

 
III. A Jégcsarnok üzemeltetésére vonatozó rendelkezések 
 

1) Az Önkormányzat és a sportegyesület megállapodnak abban, hogy az előbbiekben megjelölt önálló 
felépítményt (jégcsarnok) külön okiratban az ott meghatározott feltételek mellett fogják üzemeltetni. Az 
üzemeltetési szerződés tartalmát felek a Tao. tv.-nek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő közös 
megegyezés alapján külön megállapodás keretében kívánják meghatározni. 

 
2) Felek a jövőbeli üzemeltetés vonatkozásában már most megállapodnak az alábbiakban: 

 
a) Az üzemeltetés során az üzemeltetést végző, a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi 

LXXXI. törvény 22/C. §-ban meghatározott időtartamban és módon jogosult és köteles a 
sportcsarnokot látvány-csapatsport működésére használni. 

 
b) Az üzemeltetés során törekedni kell a gazdaságilag rentábilis fenntartásra, mely során a létesítmény 

használatért fizetendő díjak meghatározandók. 
 

3) Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a sportegyesület működését – a pályázat 
megvalósításának és fenntarthatóságának érdekében gazdasági teljesítőképessége és lehetőségei függvényében 
– érdemben támogatja. Az Önkormányzat vállalja, hogy a sportegyesület működéséhez és az általa folytatott 
sporttevékenység színvonalának fenntartásához és emeléséhez évente a sportegyesülettel egyeztetett módon és 
mértékben támogatást biztosít. Az Önkormányzat lehetőségeihez képest a nyilvánosság biztosításával segíti a 
sportegyesület munkáját az Önkormányzat tulajdonában álló HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező 
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötendő együttműködési megállapodás útján.  

 
IV. Záró rendelkezések  
 

1) Szerződő felek Magyarországon nyilvántartott önálló jogi személyek, szereződő felek képviselői állandó 
magyarországi lakóhellyel rendelkeznek, magyar állampolgárok. Szerződő felek között vitás kérdés nincs. 

 
2) Szerződő felek képviselői nyilatkozzák, hogy az általuk képviselt jogi személyek nem állnak csőd, 

felszámolási, végelszámolási eljárás hatálya alatt, továbbá nyilatkozzák, hogy cégjegyzési joguk kizárólagos és 
önálló. 

 
3) A sportegyesület az Egri Törvényszék Társadalmi Szervezeteket Nyilvántartó Irodája által bejegyzett jogi 

személyiségű sportegyesület. A sportegyesület képviselője nyilatkozza, hogy az általa képviselt sportegyesület 
nem áll végleszámolási, illetőleg felszámolási eljárás hatálya alatt, a sportegyesület törvényes képviseletére 
kizárólagosan és önállóan jogosult. A sportegyesület elnöke csatolja a bírósági nyilvántartásba vételét igazoló 
kivonatot. 

 
4) Szerződő felek között vitás kérdés nincs.  Fentieken túlmenően felek egyéb rendelkezéseket a szerződésbe nem 

kívántak foglalni. Felek kifejezik azon szándékukat, hogy a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitáikat 
egymás között elsősorban egyeztetés útján kívánják rendezni. 

 
5) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, 

valamint a Társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint az Államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó szabályai valamint Hatvan Város Önkormányzata vonatkozó 
rendeletei és képviselő-testületi határozatai az irányadók. 

 
6) Jelen okiratot Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 344/2020. (IX.30.)  számú határozatával 

jóváhagyta. Jelen okirat érvényességi feltétele a megállapodó felek belső működésére vonatkozó szabályszerű 
döntéshozatal szerinti elfogadása.   

 
Jelen okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt saját kezűleg, 
cégszerűen jóváhagyólag aláírták. 
 
Hatvan, 2020. szeptember 30. nap 
 

Hatvan Város Önkormányzata  
képv.: Horváth Richárd polgármester 

 

        FUTBALL CLUB Hatvan Egyesület 
képv.: Ofella Zoltán elnök  



 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 

Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 
képv.: dr. Borbás Zsuzsanna  Éva ügyvezető 

 
 

Határozat száma:  345/2020. (IX. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, 
Népkert utca 2.) részére a Jégcsarnok beruházás keretében a csapadékvíz elvezetés I. számú részszámla 
fedezetére – Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 478/2017. (IX. 18.) számú határozatával biztosított 
480.067.334,- Ft támogatás terhére – bruttó 81.780.191,- Ft pénzeszközt ad át. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.  (II. 21.) önkormányzati 
rendelet 5. mellékletében a felhalmozási kiadások között a „Jégcsarnok építése FC Hatvan Egyesület támogatása” 
költséghelyen rendelkezésre áll.” 

 
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:  346/2020. (IX. 30.) 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 
2020/2021. tanévre szóló meghatározásának véleményezése tárgyában javasolja a Hatvani Tankerületi 
Központnak, hogy a fenntartásában lévő általános iskolák körzethatárai áttekintése kapcsán az alábbi 
változásokat vezesse át: 
- a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola körzetébe tartozó hatvani 3021 hrsz.-ú kivett közterület, Tanács utca 
elnevezése a 96/2020. (II. 20) sz. képviselő-testületi határozat értelmében „Nagy Lajos király utca” elnevezésre 
módosult, 
- a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola körzetébe tartozó hatvani 476 hrsz.-ú kivett közterület, Úttörő 
utca elnevezése a 97/2020. (II. 20) sz. képviselő-testületi határozat értelmében „Híd utca” elnevezésre módosult. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja az általános iskolákhoz tartozó kötelező felvételt 
biztosító körzethatárok megállapítása során az arányosság megtartását úgy, hogy azzal a településen lakóhellyel, 
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű gyermekek arányos beiskolázása is 
biztosítva legyen.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. október 15. (a véleményezés megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


