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Hatvan Városi Önkormányzat polgármesterének 
8/2020. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 

 a 2020. április 25. napjától 2020. április 26. nap jáig terjed ő időszakra vonatkozó kijárási korlátozást 
szigorító intézkedésekr ől 

 
Hatvan Városi Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és a kijárási korlátozással 
összefüggésben hétvégére meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 148/2020. (IV. 23.) Korm. rendelet 
3. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a kijárási korlátozással összefüggésben hétvégére meghozható 
önkormányzati intézkedésekről szóló 148/2020. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. §-ában meghatározott feladatkörben 
eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § (1) Hatvan város közigazgatási területén lévő horgásztavak partján és a Zagyva folyó nagyvízi medrében 
a (2) bekezdésben foglaltak kivételével tartózkodni tilos. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott horgásztavak partján és a Zagyva folyó nagyvízi medrében az 
tartózkodhat, aki hatvani állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, és érvényes horgászengedéllyel, továbbá 
érvényes horgászatra jogosító napijeggyel vagy bérlettel rendelkezik. 

 
2. § A 1. §-ban foglaltak megsértése a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősül, 

melyre Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, 
valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (III. 29.) önkormányzati rendeletben foglalt 
eljárási szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a kiszabható helyszíni bírság összege maximum 
50.000 forintig terjed. 

 
3. § Ez a rendelet 2020. április 25-én lép hatályba és 2020. április 27-én hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2020. április 24. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
 



HATVAN VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK HATÁROZATAI  
 

Határozat száma:  1/2020. (IV. 14.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre úgy döntök, hogy a 
koronavírus járvány elleni védekezés érdekében 10.000 darab többször használható szájmaszk kerüljön 
beszerzésre összesen bruttó 5.715.000,- forint összegben a ROVITEX HUNGÁRIA Kft.-től (székhely: 7631 Pécs, 
Reménypuszta 8.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőtől. 
A szükséges pénzügyi forrás a 133/2020. (III. 26.) számú képviselő-testületi határozat alapján Hatvan Város 
Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletben az „Északi elkerülő út 
tervezése” költséghelyen rendelkezésre áll. 
A szájmaszkok a város lakói között kerülnek kiosztásra oly módon, hogy ingatlanonként egy szájmaszk kerül 
átadásra a lakók részére. A kiosztásról a Hatvani Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

Határozat száma:  2/2020. (IV. 14.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre úgy döntök, hogy a 
koronavírus járvány elleni védekezés érdekében Hatvan Város Önkormányzata, a Hatvani Polgármesteri Hivatal, 
az önkormányzat által fenntartott intézmények, és az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 
részére 336 darab 2 literes MOL Hygi Fluid kézfertőtlenítő nettó 950,- forint + Áfa egységáron, valamint 228 darab 
2 literes MOL Hygi Flow Rapid felületfertőtlenítő nettó 860,- forint + Áfa egységáron, összesen bruttó 654.406,- 
forint összegben kerüljön beszerzése a MOL-LUB Kft.-től (székhely: 2931 Almásfüzítő, Fő út 21.) mint a termékek 
kizárólagos forgalmazójától a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal közreműködésével. 
A szükséges pénzügyi forrás a 133/2020. (III. 26.) számú képviselő-testületi határozat alapján Hatvan Város 
Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletben az „Északi elkerülő út 
tervezése” költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  3/2020. (IV. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre úgy döntök, hogy a 
koronavírus járvány elleni védekezés érdekében a város lakói részére kiosztandó többször használható 
szájmaszkok kiosztásához 10.000 darab simítózáras PE tasak kerüljön beszerzése összesen bruttó 123.190,- 
forint összegben a NEW PLAST Csomagolóanyag Kft.-től (székhely: 6132 Móricgát, Alsó út 40.). 
A szükséges pénzügyi forrás a 133/2020. (III. 26.) számú képviselő-testületi határozat alapján Hatvan Város 
Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletben az „Északi elkerülő út 
tervezése” költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  4/2020. (IV. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre úgy döntök, hogy a 
koronavírus járvány elleni védekezés érdekében a Hatvani Városi Strandfürdő területét (3000 Hatvan, Teleki út 
26.) az Országos Mentőszolgálat részére ingyenesen haszonkölcsönbe adja 2020. április 17. napjától a járvány 
elleni védekezés fenntartásának végét követő 5. napig terjedő időtartamra a mentőjárművek fertőtlenítésére 
szolgáló ún. „Red Zone” terület kialakítása céljából a Hatvani Szolgáltató Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes 
Béla u. 2.) útján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 



Határozat száma:  5/2020. (IV. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva úgy 
döntök, hogy a Signal Iduna Biztosítóval (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.; cégjegyzékszám: 01-10-
042159; adószám: 10828704-2-44) az 532944709 kötvényszámon megkötött vagyon- és felelősségbiztosítási 
szerződés módosításra kerüljön oly módon, hogy a biztosítás a Hatvani Sport- és Rendezvénycsarnok épületére is 
kiterjedjen. A biztosítás éves díja így 3.583.914,- forintról 4.992.319,- forintra emelkedik. 
A 2020. évre szükséges többlet pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 
2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletben az „Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  6/2020. (IV. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva úgy 
döntök, hogy a Florisz-Gourmet Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Thurzó utca 16.) a hatvani 5226 hrsz.-ú, 
természetben 3000 Hatvan, Kossuth tér 9. szám alatti ingatlanra vonatkozóan megkötött bérleti szerződés bérleti 
díját havi 100.000,- Ft + Áfa összegről havi 50.000,- Ft + Áfa összegre módosítom 2020. április 1. napjától a 
koronavírus járvány elleni védekezés érdekében a Kormány által elrendelt veszélyhelyzet megszűntetése 
hónapjának utolsó napjáig, de legkésőbb 2020. június 30. napjáig. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  7/2020. (IV. 20.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre úgy döntök, hogy a 
koronavírus járvány elleni védekezés érdekében a város lakói részére kiosztandó többször használható 
szájmaszkok kiosztásához 9.600 darab szórólap kerüljön beszerzése bruttó 75.000,- forint összegben Kerek 
Ádám egyéni vállalkozótól (székhely: 3014 Hort, Toldi út 36.). 
A szükséges pénzügyi forrás a 133/2020. (III. 26.) számú képviselő-testületi határozat alapján Hatvan Város 
Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletben az „Északi elkerülő út 
tervezése” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  8/2020. (IV. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva úgy 
döntök, hogy Simon Miklós egyéni vállalkozóval (székhely: 5100 Jászberény, Gát u. 13.) a 37/2020. (I. 30.) számú 
képviselő-testületi határozat alapján muskátlik beszerzésére és hatvani helyszínre szállítására vonatkozóan 
megkötött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön oly módon, hogy az 
önkormányzat részére leszállításra kerüljön 3000 darab muskátli bruttó 933.450,- Ft értékben, továbbá az 
önkormányzat a vállalkozó részére kártalanítás (kárátalány) jogcímen bruttó 2.020.906,- Ft összeget fizet meg. 
A szükséges pénzügyi forrás a 37/2020. (I. 30.) számú képviselő-testületi határozat alapján rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: 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. 


