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 HATÁROZATAI 

 

 



Hatvan Városi Önkormányzat polgármesterének 
9/2020. (V. 1.) önkormányzati rendelete 

 a 2020. május 1. napjától 2020. május 3. napjáig terjedő időszakra vonatkozó kijárási korlátozást szigorító 
intézkedésekről 

 
 

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 május 1. napjára és hétvégére meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 167/2020. (IV. 
30.) Korm. rendelet 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a kijárási korlátozással összefüggésben május 1. 
napjára és hétvégére meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 167/2020. (IV. 30.) 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. § Az 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. május 1-jén 7.00 órakor lép hatályba és 2020. május 4-én hatályát veszti. 

 

Hatvan, 2020. május 1. 
 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 

 
 



HATVAN VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK 2020. ÁPRILIS 28. NAPJÁN MEGHOZOTT HATÁROZATAI 
 

Határozat száma:  12/2020. (IV. 28.) sz. polgármesteri 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 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2020. 
március 13. napján megtartott ülésén meghozott 121-223/2020. (III. 13.) számú határozatait megerősítem. 

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

 
Határozat száma:  13/2020. (IV. 28.) sz. polgármesteri 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 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális és Lakásügyi Bizottságának 2020. március 24. napján 
megtartott nyílt és zárt ülésén meghozott 18-29/2020. (III. 24.) számú határozatait megerősítem. 

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

 
Határozat száma:  14/2020. (IV. 28.) sz. polgármesteri 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 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2020. 
március 25. napján megtartott ülésén meghozott 224-252/2020. (III. 25.) számú határozatait megerősítem. 

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

 
Határozat száma:  15/2020. (IV. 28.) sz. polgármesteri 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 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. március 26. napján megtartott nyílt és zárt ülésén 
meghozott 128-181/2020. (III. 26.) számú határozatait, valamint az ugyanezen az ülésén elfogadott, és 2020. 
március 27. napján kihirdetett 6-7/2020. (III. 27.) számú önkormányzati rendeleteit megerősítem. 

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

 
 

* * *  
 
 

HATVAN VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK 2020. ÁPRILIS 29. NAPJÁN MEGHOZOTT HATÁROZATA 
 

Határozat száma:  16/2020. (IV. 29.) sz. polgármesteri 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 a 
képviselő-testület 588/2019. (X. 22.) számú határozata alapján indult, „Piac épületéhez kapcsolódó kivitelezési 
munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás esetében az ajánlatkérő nevében kezdeményezem a 
közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezetnél, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) 53. § 
(1) bekezdésében foglaltak alapján a tárgyi közbeszerzés esetében az eljárást megindító felhívást az ajánlattételi 
határidő lejártáig vonja vissza és az ezzel kapcsolatos teendőket hajtsa végre. 
 
Határidő: azonnal (az eljárást megindító felhívás visszavonására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 

* * * 
 
 



HATVAN VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK 2020. ÁPRILIS 30. NAPJÁN MEGHOZOTT HATÁROZATAI 
 

Határozat száma:  17/2020. (IV. 30.) sz. polgármesteri 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 a 
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) 2019. II. félévi feladat-végrehajtásáról szóló szöveges beszámolóját jóváhagyom. 
 
Határidő: 2020. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  

 
Határozat száma:  18/2020. (IV. 30.) sz. polgármesteri 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 a 
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a 2019. évre szóló 
közhasznúsági mellékletét is tartalmazó egyszerűsített éves beszámolóját 71.460 eFt eszköz-forrás egyező 
főösszeggel jóváhagyom. 
 
Határidő: 2020. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  

 
Határozat száma:  19/2020. (IV. 30.) sz. polgármesteri 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 a 
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) 1.053 eFt tárgyévi adózott eredményét elfogadom, és az adózott eredmény teljes összegét 
eredménytartalékba helyezem. 
 
Határidő: 2020. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  

 
Határozat száma:  20/2020. (IV. 30.) sz. polgármesteri 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 a 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 2019. II. félévi feladat-
végrehajtásáról szóló szöveges beszámolóját jóváhagyom. 
 
Határidő: 2020. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  

 
Határozat száma:  21/2020. (IV. 30.) sz. polgármesteri 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 a 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaságnak (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a 2019. évre szóló közhasznúsági mellékletét is tartalmazó egyszerűsített 
éves beszámolóját 1.550.705 eFt eszköz-forrás egyező főösszeggel jóváhagyom. 
 
Határidő: 2020. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  

 
Határozat száma:  22/2020. (IV. 30.) sz. polgármesteri 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 a 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 8.928 eFt tárgyévi 
adózott eredményét elfogadom, és az adózott eredmény teljes összegét eredménytartalékba helyezem. 
 



Határidő: 2020. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  

 
Határozat száma:  23/2020. (IV. 30.) sz. polgármesteri 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 a 
Hatvani Védőnői Szolgálat 2019. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadom. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  24/2020. (IV. 30.) sz. polgármesteri 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 a 
jegyzőnek a 2019. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolóját elfogadom.   

 
Határidő: 2020. május 31. (a Kormányhivatal részére történő megküldésre) 
Felelős: Hatvan város jegyzője a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  25/2020. (IV. 30.) sz. polgármesteri 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 a 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2019. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló 
beszámolót elfogadom. 

 
Határidő: 2020. május 31. (a Kormányhivatal részére történő megküldésre) 
Felelős: Hatvan város jegyzője a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  26/2020. (IV. 30.) sz. polgármesteri 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 a 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 154/2020. (III. 26.) számú határozatával felállított eseti 
bizottság javaslatára a hatvani 2738/10 hrsz.-ú közterületen, természetben a Hatvan, Kastélykert utcai lakótelepen 
található 3 db kocsányos tölgyfából álló facsoportot választom ki a 2020. évben „Hatvan Város Fája”-nak azzal, 
hogy a kiválasztott facsoportot nevezem az Ökotárs Alapítvány által meghirdetett „Év Fája” versenyre. 
 
Határidő: 2020. május 10. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  

 
Határozat száma:  27/2020. (IV. 30.) sz. polgármesteri 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 a 
Hatvan város részterületeit érintő, az 1. számú mellékletben részletezett területekre vonatkozóan a 
településrendezési eszközök módosítására vonatkozó eljárást megindítom. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
A 27/2020. (IV. 30.) számú polgármesteri határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg. 

 
Határozat száma:  28/2020. (IV. 30.) sz. polgármesteri 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 
Hatvan város településrendezési eszközeinek a módosításával kapcsolatos tervezői feladatok ellátásával a VÁTI 
Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Kft.-t (székhely: 1076 Budapest, Thököly út 7. II. emelet 17.) bízom meg 
bruttó 4.445.000.- Ft összegért, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között „Városrendezési tervek készítése, bemutatása, 
installáció; városfejlesztési koncepciótervek készítése akcióterületekre” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 



Határidő: azonnal (szerszerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  29/2020. (IV. 30.) sz. polgármesteri 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 
Hatvan város településrendezési eszközeinek a részterületekre vonatkozó felülvizsgálata során 
településrendezési szerződést kötök a TESCO-GLOBAL Zrt.-vel (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.) az 
önkormányzat településrendezési eszközeinek módosításáról a hatvani 0369/11 hrsz.-ú ingatlant érintően bruttó 
635.000.- Ft értékben. 
 
Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  30/2020. (IV. 30.) sz. polgármesteri 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 
Hatvan város településrendezési eszközeinek a részterületekre vonatkozó felülvizsgálata során 
településrendezési szerződést kötök Durai Ádám 3000 Hatvan, Deák Ferenc út 28. szám alatti lakossal az 
önkormányzat településrendezési eszközeinek módosításáról a hatvani 10262, 10263, 10264, 10265, 10266, 
10267, 10268, 10269, 10274, 10275, 10276, 10277. hrsz-ú ingatlanokat érintően bruttó 635.000.- Ft értékben. 
 
Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  31/2020. (IV. 30.) sz. polgármesteri 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 
Hatvan város településrendezési eszközeinek a részterületekre vonatkozó felülvizsgálata során 
településrendezési szerződést kötök a Bácsfa Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Kft.-vel (székhely: 7361 
Kaposszekcső, Liget ltp.10.) az önkormányzat településrendezési eszközeinek módosításáról a hatvani 0408/1 
hrsz.-ú és a hatvani 3402/7. hrsz.-ú ingatlanokat érintően bruttó 635.000.- Ft értékben. 
 
Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján. 

 
Határozat száma:  32/2020. (IV. 30.) sz. polgármesteri 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 
Hatvan város településrendezési eszközeinek a részterületekre vonatkozó felülvizsgálata során 
településrendezési szerződést kötök az IXIALAND Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek utca 11.) az 
önkormányzat településrendezési eszközeinek módosításáról a hatvani 0310/12 és 0310/40. hrsz.-ú ingatlanok 
vonatkozásában bruttó 254.000,- Ft értékben. 
 
Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  33/2020. (IV. 30.) sz. polgármesteri 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 az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 5331/40 hrsz.-ú ingatlan ideiglenes közúti útcsatlakozásainak kivitelezési 
munkáinak elvégzésével a Kavicsút Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4/111.) bízza meg bruttó 
15.330.459,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, 
értékbecslés” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 



Határozat száma:  34/2020. (IV. 30.) sz. polgármesteri 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 
tulajdonosi hozzájárulást adok a Gigászok Sportegyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Zrínyi u. 52.) részére a 
sátorral fedett 56×26 méteres szabványos jégpálya 2020. november 1. és 2021. április 15. közötti időtartamban 
történő üzemeltetéséhez az önkormányzati tulajdonú Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola 
(székhelye: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) területén lévő hatvani 2601/1 hrsz.-ú földrészleten, azzal a 
kikötéssel, hogy az egyesület köteles a jégpálya építése és üzemeltetése során a szakmai, munka- és 
balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul betartani. 
Hatvan Város Önkormányzata a jégpálya építése és üzemeltetése során az esetleges károkért felelősséget nem 
vállal. 
A jégpálya elbontása után az egyesület köteles az eredeti állapotot helyreállítani. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 
 
Határidő: 2020. április 30. (kérelmező értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  35/2020. (IV. 30.) sz. polgármesteri 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 az 
ajánlatkérési felhívásban szereplő műszaki követelményeknek megfelelő lassújármű és szárzúzó, venyigezúzó, 
mulcsozó rézsűvágó munkagép leszállításával az Agramír 97 Kft.-t (székhely: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 1.) 
bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 14.960.600.- Ft összegű 
ellenszolgáltatásért. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között szereplő, „HSZ Kft. részére eszköz beszerzése” 
elnevezésű költségsoron rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2020. május 15. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  36/2020. (IV. 30.) sz. polgármesteri 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 az 
István király utca önkormányzati tulajdonban lévő szakasza tervezésének elvégzésével Vass András egyéni 
vállalkozót (székhely: 3300 Eger, Hell Miksa utca 1/c. fsz. 4.) bízom meg bruttó 635.000,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, 
értékbecslés” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  37/2020. (IV. 30.) sz. polgármesteri 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 a 
Hatvan, Bástya utcai parkoló közvilágításának villamos energia ellátását biztosító hibás kábelszakasz feltárási és 
javítási munkáinak elvégzésével a LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízom meg bruttó 
279.400,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  38/2020. (IV. 30.) sz. polgármesteri 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 a 
Hatvan, Meszlényi híd körforgalmánál elhelyezett CAM19 térfigyelő kamera villamos energia ellátását biztosító 



hibás kábelszakasz feltárási és javítási munkáinak elvégzésével a LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Gorkij u. 8.) bízom meg bruttó 279.400,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  39/2020. (IV. 30.) sz. polgármesteri 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 
módosítom Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati fenntartású intézmények 
2020. évi intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keretének felosztásáról szóló 118/2020. (II. 20.) 
számú határozatát a mellékelt táblázat szerinti költségfelosztással. 
 
Határidő: 2020. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

2020. évi intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási feladatterv 

Tervezett feladatok intézményenként 
(bruttó E 

Ft) 

Óvodák   

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy Zs. út 10.)   

épület előtti járda  térkövezése (25-30 m2) 600 

főbejárat előtti rész lapozás 250 

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda Mesevilág Tagóvodája (3000 H., Bajcsy Zs. út 13.)   
festés (előtér, öltöző) 500 

villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok javítása 404 

Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai u. 9.)   

iroda, gyermek és felnőtt öltözőkben lambéria bontás falszárító vakolat készítés apácarács 
felszerelése, festés 1 800 

járda és térburkolat készítése 500 
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.)   

árnyékolás a csoportszobák ablakain (10 db ablakra spaletta) 1 500 
időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat (2020.07.23.) elvégzése 140 

tűz- és villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok javítása 476 
Hatvani  Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi B. út 44.)   

gyerekmosdó felújítása, kivezető vezeték cseréjével 3 500 
Hatvani Napsugár Óvoda ( 3000 Hatvan, Gódor K u.13.)   

közös gyermekmosdó teljes körű felújítása 3 000 
időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat (2020.07.23.) elvégzése 159 

villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok javítása 2 345 

Hatvani Százszorszép Óvoda ( 3000 Hatvan, hajós A .u.3.)   
mosókonyha felújítása 1 500 

csoportszobában ablakok javítása 200 
Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.)   

sárgarigó csoportszoba laminált padlóval való burkolása 500 

sárgarigó csoport öltözőjében lambéria lebontása, festés, ablak kibontása, helyének falazása 
500 

Általános Iskola   

Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola (3000 
Hatvan, Géza fejedelem utca 2.)   

tornaterem épületvillamossági és világítási terv készítése 420 

Rendelők   



VI-X. számú körzeti felnőtt háziorvosi rendelő (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 4/A.)   

fűtéskorszerűsítéshez kapcsolódó építőmesteri és szakipari munkák, védőszekrény 
létesítése , várórész hátsó felében található válaszfal megszüntetése és védőrács 

felszerelése 750 
épületvillamossági és villámvédelmi kiviteli terv készítése 534 

teljes rendelő épület villamos és gyengeáramú hálózatának, valamint villámvédelmi 
rendszerének felújítása a kiviteli tervek alapján, első tanúnsítás 3 000 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat   

Idősek Ellátása Idősek Klubja (3000 Hatvan, Hajós A. u. 5.)   
akadálymentesítés, bejárati ajtóhoz rámpa kiépítése,  3 000 

belső küszöb mentesítés 300 
Hajós Alfréd úti Bölcsőde (3000 Hatvan, Hajós A. út 1.)   
időszakos tűz- és villámvédelmi felülvizsgálat elvégzése 356 

Mohács úti Bölcsőde (3000 Hatvan, Mohács u. 3.)   
időszakos tűz- és villámvédelmi felülvizsgálat elvégzése 305 

Művelődési intézmény   
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház (3000 Hatvan, Mészáros L. út 6-8.)   

tető felújítás finanszírozása 15 000 
Előirányzott felhasználás összesen: 41 539 
Tartalékkeret 3 461 

Költséghelyen rendelkezésre álló összesen: 45 000 
 

Határozat száma:  40/2020. (IV. 30.) sz. polgármesteri 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 az 
önkormányzati tulajdonú Hatvani Gesztenyéskert Óvoda Mesevilág Tagóvodájában (3000 Hatvan, Bajcsy-
Zsilinszky út 13.) a villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok javításával a 
LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízom meg bruttó 403.254,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati 
rendeletben a 2020. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  41/2020. (IV. 30.) sz. polgármesteri 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 az 
önkormányzati tulajdonú Hatvani Napsugár Óvodában (3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) a villámvédelmi 
felülvizsgálati jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok javításával és az érintésvédelmi felülvizsgálat elvégzésével 
a LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízom meg bruttó 2.503.404,- Ft összegben, mint 
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati 
rendeletben a 2020. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  42/2020. (IV. 30.) sz. polgármesteri 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 az 
önkormányzati tulajdonú Hatvani Vörösmarty téri Óvodában (3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) a tűz- és 
villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvekben szereplő hiányosságok javításával és az érintésvédelmi 
felülvizsgálat elvégzésével a LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízom meg bruttó 
615.022,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati 
rendeletben a 2020. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll. 



 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  43/2020. (IV. 30.) sz. polgármesteri 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 az 
önkormányzati tulajdonú Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola (3000 
Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) tornaterme világításának és erősáramú elektromos hálózatának tervezésével a 
LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízom meg bruttó 419.100,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati 
rendeletben a 2020. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  44/2020. (IV. 30.) sz. polgármesteri 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 az 
önkormányzati tulajdonú VI-X. számú körzeti felnőtt háziorvosi rendelők (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 4/a) 
épülete erős- és gyengeáramú elektromos hálózatának, valamint villámvédelmi rendszerének tervezésével a 
LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízom meg bruttó 533.400,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati 
rendeletben a 2020. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  45/2020. (IV. 30.) sz. polgármesteri 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 
közös megegyezéssel megszüntetem a 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 1. 4/2. szám alatti önkormányzati 
bérlakás bérleti jogviszonyát Rózsa Anita bérlővel 2020. április 30-i hatállyal, egyúttal felhatalmazom a Hatvani 
Gazdasági Szolgáltató Kft.-t, mint üzemeltetőt a bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntető okirat 
aláírására az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. 
(IV. 1.) önkormányzati rendelet 40. §-ában rögzítettek figyelembe vételével. 
 
Határidő: 2020. április 30. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  46/2020. (IV. 30.) sz. polgármesteri 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 
közös megegyezéssel megszüntetem a 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 1. 1/12. szám alatti önkormányzati 
bérlakás bérleti jogviszonyát Vígvári Hajnalka bérlővel 2020. április 30-i hatállyal, egyúttal felhatalmazom a 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.-t, mint üzemeltetőt a bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntető 
okirat aláírására az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 
19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 40. §-ában rögzítettek figyelembe vételével. 
 
Határidő: 2020. április 30. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  47/2020. (IV. 30.) sz. polgármesteri 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 
közös megegyezéssel megszüntetem a 3000 Hatvan, Gódor Kálmán u. 3. földszint 1. szám alatti önkormányzati 
bérlakás bérleti jogviszonyát Hellebrand Hajnalka bérlővel 2020. április 30-i hatállyal, egyúttal felhatalmazom a 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.-t, mint üzemeltetőt a bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntető 



okirat aláírására az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 
19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 40. §-ában rögzítettek figyelembe vételével. 
 
Határidő: 2020. április 30. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  48/2020. (IV. 30.) sz. polgármesteri 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 a 
3000 Hatvan, Tabán út 9-11. szám alatti ingatlanon lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség (üzlethelyiség) 
bérbeadására a határozat mellékletét képező pályázatot kiírom. 
 
Határidő: 2020. április 30. (pályázat kiírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
A nyílt pályázati eljárásként meghirdetett versenyeztetés meghirdetője: 
Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; tel.: 542-300) 
 
A versenyeztetés eljárási rendje: Nyílt pályázati eljárás 
 
Pályázati felhívás tárgya: 
Hatvan belterület 4791/A/3 helyrajzi számú ingatlanon lévő nem lakás célú helyiség bérbeadása 
 
A bérbeadásra kínált ingatlan jellemzői: 
Az ingatlan tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata. Az Önkormányzat jogosult bérbe adni az üzlethelyiséget. 
Hrsz. 4791/A/3 

Üzlethelyiség területe: 10,68 m
2
 

Fekvése: belterületi 
Címe: 3000 Hatvan, Tabán út 9-11. 
Közműellátottság: közművesített 
 
A pályázati ingatlan minimális bérleti díja: 
bruttó 90.000,- Ft/negyedév 
 
A pályázati ingatlan minimális megszerzési alapdíja: 
bruttó 90.000,- Ft 
 
Bérleti szerződés időtartama: 
5 év 
 
Az üzlethelyiség előzetes megtekintésének egyeztetésére, valamint a további ismeretek megszerzésére a 37/541-576 
számú telefonszámon van lehetőség. 
 
Pályázati feltételek: 
 
Magánszemélyek és jogi személyek pályázhatnak, akiknek nincs adótartozásuk. 
Vállalja a bérleti díj és közüzemi szolgáltatási díjak megfizetését. 
Vállalja háromhavi bérleti díjnak megfelelő összeg befizetését megszerzési alapdíj címén a szerződés megkötésekor. 
Nincs köztartozása, öt éven belül az önkormányzat, vagy az üzemeltető részére teljesítendő tartozása nem áll fenn. 
Önkormányzati tulajdonban álló ingatlant önkényesen nem foglalt el. 
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 30., a kiírás megjelenésétől számított harminc nap. 
 
A pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani az üzemeltető címére Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 3000 
Hatvan, Szepes Béla u 2. „Hatvan, Tabán út 9-11. szám alatti üzlethelyiség” megjelöléssel, a pályázati kiírásban 
megjelölt valamennyi formai és tartalmi kellékkel együtt. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
1) pályázó adatait; magánszemély neve, lakóhelye, adószáma; jogi személy neve, székhelye, adószáma, 

nyilvántartási szám, képviselő adatai, 



2) nyilatkozatát arról, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja, 
3) igazolja, hogy nincs adótartozása, vagy társadalombiztosítási alap részére teljesítendő tartozása, öt éven belül 

az önkormányzat, vagy az üzemeltető részére teljesítendő tartozása nem áll fenn, 
4) lakás, nem lakás célú helyiség használata során nem rongált, az együttélés szabályait nem sértette. 

Önkormányzati tulajdonban álló ingatlant önkényesen nem foglalt el. 
 
A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra lehetőség nincs. 
 
A pályázatokat Hatvan város polgármestere bírálja el. 
 
A pályázat kiírója írásban közli a pályázat eredményéről a pályázókat. 

 
Határozat száma:  49/2020. (IV. 30.) sz. polgármesteri 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 
tulajdonosi hozzájárulást adok a hatvani 2723/3 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben 
Hatvan, Ifjúság útja területén található játszótéren 1 db akácfa és 1 db ostorfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy 
a fák 2 db kőrisfa ültetésével kerüljenek pótlásra a helyszínen. 
 
Határidő: 2020. április 30. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  

 
Határozat száma:  50/2020. (IV. 30.) sz. polgármesteri 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 
tulajdonosi hozzájárulást adok a hatvani 2994/3 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben 
Hatvan, Kossuth tér területén 1 db japánakácfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db gömbszivarfa 
ültetésével kerüljön pótlásra a Hatvan, Klapka utca területén. 
 
Határidő: 2020. április 30. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  

 
Határozat száma:  51/2020. (IV. 30.) sz. polgármesteri határozat 

 
Hatvan város polgármestere önkormányzati tulajdonú bérlakásra vonatkozó bérleti szerződés 
meghosszabbításával kapcsolatos döntést hozott. 

 
Határozat száma:  52/2020. (IV. 30.) sz. polgármesteri határozat 

 
Hatvan város polgármestere első lakáshoz jutók támogatásával kapcsolatos döntést hozott. 

 
Határozat száma:  53/2020. (IV. 30.) sz. polgármesteri határozat 

 
Hatvan város polgármestere első lakáshoz jutók támogatásával kapcsolatos döntést hozott. 

 
Határozat száma:  54/2020. (IV. 30.) sz. polgármesteri határozat 

 
Hatvan város polgármestere személyi térítési üggyel kapcsolatos döntést hozott. 

 
Határozat száma:  55/2020. (IV. 30.) sz. polgármesteri határozat 

 
Hatvan város polgármestere személyi térítési üggyel kapcsolatos döntést hozott. 

 
Határozat száma:  56/2020. (IV. 30.) sz. polgármesteri határozat 

 
Hatvan város polgármestere személyi térítési üggyel kapcsolatos döntést hozott. 

 
Határozat száma:  57/2020. (IV. 30.) sz. polgármesteri határozat 

 
Hatvan város polgármestere személyi térítési üggyel kapcsolatos döntést hozott. 

 
Határozat száma:  58/2020. (IV. 30.) sz. polgármesteri határozat 

 
Hatvan város polgármestere személyi térítési üggyel kapcsolatos döntést hozott. 



 
Határozat száma:  59/2020. (IV. 30.) sz. polgármesteri határozat 

 
Hatvan város polgármestere személyi térítési üggyel kapcsolatos döntést hozott. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ: Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette: Lukács László 

Készült: 45 példányban 
Szerkesztőség: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 


