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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
24/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 

a magáner ő bevonásával megvalósuló útépítés és közm űfejlesztés finanszírozásának szabályairól szóló 
45/2007. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításá ról 

Hatvan város polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörben és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a 
következőket rendeli el: 

1. § 

A magánerő bevonásával megvalósuló útépítés és közműfejlesztés finanszírozásának szabályairól szóló 45/2007. 
(X.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. § 

(1) Az ingatlanfejlesztésben érdekelt kérelmére a képviselő-testület Hatvan város hatályos településrendezési 
tervével összhangban dönthet külterületi ingatlan belterületbe vonásáról, amennyiben az ingatlanfejlesztésben 
érdekelt a határozat meghozatala előtt az önkormányzattal a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően 
megállapodást köt. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodást a képviselő-testület akkor hagyhatja jóvá, ha az ingatlanfejlesztésben 
érdekelt vállalja, hogy 

a) az érintett területre vonatkozó, hatályos szabályozási tervben kijelölt, szükség esetén telekalakítási tervben 
meghatározott, az érintett ingatlan ellátásához szükséges helyi közuta(k) kialakításához szükséges 
telekalakítás(oka)t saját költségén elvégzi, 
b) az a) pont szerinti helyi közút (közutak) kiépítését saját költségén elvégzi, 
c) a b) pont szerint kiépített közuta(ka)t térítésmentesen, megtérítési igény támasztása nélkül az önkormányzat 
részére tulajdonba adja, kivéve, ha az ingatlanfejlesztéssel érintett területen megvalósuló beruházás kizárólag 
az érintett ingatlan ellátását biztosító magánút megépítésére terjed ki, vagy ha a hatályos szabályozási terv 
szerint a megépített út nem közúti szabályozású, 
d) az érintett területre vonatkozó, hatályos szabályozási tervben kijelölt, szükség esetén telekalakítási tervben 
meghatározott, az érintett ingatlan ellátásához szükséges közműhálózat-fejlesztést saját költségén elvégzi, 
e) az d) pont szerint fejlesztett közművet mentesen, megtérítési igény támasztása nélkül az önkormányzat 
részére tulajdonba adja – szükség esetén ingyenes szolgalmi jog alapítása mellett –, kivéve, ha az 
ingatlanfejlesztéssel érintett területen megvalósuló beruházás az érintett ingatlan területén kívüli ingatlant, 
közterületet nem érint, városi gerinchálózat részét nem képezi, 
f) a hatályos szabályozási tervben meghatározott vagy hatósági határozatban előírt környezetvédelmi és egyéb 
szükséges beruházás(ok) létesítéséről saját költségükön gondoskodik. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt feltételek teljesítése esetén, továbbá amennyiben az ingatlanfejlesztésben 
érdekelt a megállapodásban foglaltakat maradéktalanul teljesítette, abban az esetben a képviselő-testület 
kezdeményezi az illetékes földhivatalnál a külterületi ingatlan belterületbe vonását. 

(4) Olyan külterületi zárványtelek esetén, amely belterületi ingatlannal határos, a telekalakítás szabályai szerint 
belterületi ingatlannal egyesíthető és az ingatlanfejlesztésben érdekelt vállalja, hogy a belterületbe vonást követő 
tizenkét hónapon belül gondoskodik a belterületbe vont külterületi zárványtelek belterületi ingatlanhoz történő 
egyesítéséről, továbbá ingatlan-nyilvántartási átvezetéséről, úgy nem kell teljesítenie a (2) bekezdés szerinti 
megállapodásban foglaltakat. 

(5) A külterületi zárványtelekkel és a külterületi zárványtelekkel határos belterületi ingatlannal rendelkezni 
jogosultnak feltétlen és visszavonhatatlan jognyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy legfeljebb 12 
hónapon belül gondoskodik a belterületbe vont külterületi zárványtelek belterületi ingatlanhoz történő 
egyesítéséről és ingatlan-nyilvántartási átvezetéséről attól a naptól számítva, amely napon a képviselő-testület 
kezdeményezi az illetékes földhivatalnál a külterületi ingatlan belterületbe vonását. 

(6) A hatályos szabályozási terv által meghatározott, érintett ingatlan fejlesztéséhez szükséges, idegen ingatlant 
érintő tulajdonrendezésben, telekalakításban, szolgalmi jog lejegyzésében az önkormányzat a (2) bekezdésben 
foglalt megállapodás keretein belül közreműködést vállalhat a képviselő-testület döntése alapján. 

(7) A (2) bekezdésben foglalt megállapodás szerinti tulajdonba adásról, szolgalmi jog alapításról az 
ingatlanfejlesztésben érdekelt az önkormányzattal külön szerződést köt a közút és közmű elkészültét követően, 
melyben az önkormányzat köteles vállalni a közút (közutak) kezelését, illetve a közmű(vek) üzemeltetéséről való 
gondoskodást.” 



2. § 

Ez a rendelet 2021. június 15-én lép hatályba. 
 
Hatvan, 2021. június 14. 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
25/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 

a nem közm űvel összegy űjtött háztartási szennyvíz begy űjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 
8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításá ról 

Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 8/2016. 
(II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanító helyre 
történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét a TIFE HUNGARY Kft. (székhelye: 3031 
Zagyvaszántó, Ady Endre u. 51., a továbbiakban: közszolgáltató) jogosult és köteles ellátni a Hatvan Város 
Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján.” 

2. § 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 8/2016. 
(II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

3. § 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. szeptember 23-án lép hatályba. 

(2) A 2. § és az 1. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba. 
 
Hatvan, 2021. június 14. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 

1. melléklet a 25/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelethez 
„1. melléklet a 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 

 
A nem közm űvel összegy űjtött háztartási szennyvíz begy űjtésére vonatkozó közszolgáltatás díjai: 

1. Települési folyékony hulladék szállítási, illetve elhelyezési díja bruttó 4.826 ,- Ft/m³ 

2. Száraz WC tisztítás, szállítás, ártalmatlanítás díja bruttó 25.400,- Ft /db” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HATVAN VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK HATÁROZATAI  
 

Határozat száma:  463/2021. (VI. 14.) sz. polgármest eri 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 MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
könyvvizsgálójának az EGER-AUDIT KÖNYVSZAKÉRTŐ ÉS TANÁCSADÓ Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű 
Társaságot (cg. száma: 10-09-021196; adószáma: 11163644-2-10; székhelye: 3300 Eger, Trinitárius u. 2..; 
képviseli: Dr. Holló István ügyvezető; MKVK: 000558, a könyvvizsgálat ellátásáért felelős személy: Dr. Holló István 
könyvvizsgáló [lakik: 3300 Eger, Tavassy Antal utca 6.; kamarai tagsági száma: 000039]) választom meg 2021. 
június 1. napjától 2024. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Ptk. 3:38. §-a alapján. A könyvvizsgáló 
díjazását nettó 60.000,- Ft/hó, azaz bruttó 76.200,- Ft/hó összegben állapítom meg. 
 
Határidő: 2021. július 7. az okiratok cégbíróság részére történő továbbítására 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  464/2021. (VI. 14.) sz. polgármest eri 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 nevében megerősítem az Európai Polgármesterek Szövetségéhez való 
csatlakozást. 
 
Határidő: 2021. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  465/2021. (VI. 14.) sz. polgármest eri 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 5100/3 hrsz.-ú, a SMARTBAU Kft. (székhely: 3060 Pásztó, Jávor utca 16.) tulajdonát képező kivett 
közforgalom elől elzárt magánutat a tulajdonos kérelme alapján – tekintettel arra, hogy az a Csaba utca 
folytatásaként helyezkedik el – Csaba utcának nevezem el.  
 
Határidő: 2021. június 15. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  466/2021. (VI. 14.) sz. polgármest eri 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 0231/57 hrsz.-ú, a Hatloginvest Ingatlanberuházó Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Baross utca 146.) 
tulajdonát képező kivett út megjelölésű magánutat a tulajdonos kérelme alapján Kék hajó utcának nevezem el.  
 
Határidő: 2021. június 15. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  467/2021. (VI. 14.) sz. polgármest eri 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 
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjteményben (3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) 2021. június 26. napján 
megrendezésre kerülő „Múzeumok éjszakája” egy napos programnak a Széchenyi Zsigmond Kárpát-Medencei 
Magyar Vadászi Múzeummal egységesen alkalmazott jegyárait az alábbiak szerint határozom meg: 
Teljes árú belépőjegy: 1.500,- Ft/fő, 
Nyugdíjas és diákjegy: 750.-Ft/fő 
A Széchenyi Zsigmond Kárpát-Medencei Magyar Vadászi Múzeumban, illetve az Integrált Könyvtár és Muzeális 
gyűjteményben megvásárolt belépőjeggyel a „Múzeumok éjszakáján” mindkét intézmény kiállításai látogathatóak. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézményvezetője 

 
 
 
 



Határozat száma:  468/2021. (VI. 14.) sz. polgármest eri 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 
TOP-4.1.1-16-HE1-2019-00003 azonosító számú, „Újhatvani orvosi rendelők felújítása” című pályázat keretében, 
a Hatvan, Bajcsy-Zs. út 4. szám alatti orvosi rendelőkben praktizáló orvosok épület-felújítási munkák miatti 
költöztetését a Hatvan, Mészáros Lázár utca 6-8. szám alatti épületbe engedélyezem és az épület használatát a 
felújítás időtartamára 2021. július 1. napjától előreláthatólag 4 hónapra, de maximum 8 hónap időtartamra 
díjmentesen biztosítom. Az új helyszínen felmerülő közüzemi díjak (víz, villamos energia, gáz, internet, 
szemétszállítás) költségét a fenti időtartamra vonatkozóan Hatvan Város Önkormányzata átvállalja. A szükséges 
pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés 
költséghelyen rendelkezésre áll. A Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Népegészségügyi 
Osztálya részére a rendelés helyszínének változása bejelentésre kerül.  
A felnőtt háziorvosi és fogorvosi körzetek működtetésére vonatkozóan megkötött feladat-ellátási szerződéseket a 
rendelés helyszínére és helyiségeire, valamint a közüzemi díjak megfizetésére a hatvani 
• 6. számú körzetre vonatkozóan a Kera-Med Egészségügyi és Szolgáltató Bt.-vel, 
• 7. számú körzetre vonatkozóan az LGM-MED Üzletviteli Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel, 
• 8. számú körzetre vonatkozóan a MEDICINA-SICULUS Kft-vel, 
• 9. számú körzetre vonatkozóan Dr. Déry Károly Lászlóval, 
• 10. számú körzetre vonatkozóan a MEDICINA-SICULUS Kft.-vel, 
• 5. fogorvosi körzetre vonatkozóan Dr. Bellák Mariannal, 
• 6. fogorvosi körzetre vonatkozóan a DENT-DUÓ Egészségügyi-, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel 
ideiglenesen módosítom. 
 
Határidő: 2021. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  469/2021. (VI. 14.) sz. polgármest eri 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 
338/2021. (V.3.), a 339/2021. (V.3.) és a 340/2021. (V.3.) számú polgármesteri határozatokat hatályon kívül 
helyezem. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  470/2021. (VI. 14.) sz. polgármest eri 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, Radnóti tér 2/a. szám alatti A épület (volt cukorgyári porta) egy részében a Hatvan Város és 
Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete részére 82 m2 alapterületű képviseleti iroda kialakítási építési 
munkáinak elvégzésével a Füzeséri Építő Zrt.-t (székhely: 2173 Kartal, Alkotmány u. 55/A.) bízom meg bruttó 
6.002.401,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára  legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  471/2021. (VI. 14.) sz. polgármest eri 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, Bajcsy-Zsilinszky út 10. szám alatti ingatlanon bölcsőde koncepció terv és költségbecslés 
elkészítésével Varga Szabolcs egyéni vállalkozót (székhely: 3016 Boldog, József Attila u. 26.) bízom meg 
700.000,- Ft (alanyi ÁFA mentes) összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



Határozat száma:  472/2021. (VI. 14.) sz. polgármest eri 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 az önkormányzati fenntartású intézmények 2021. évi intézményfelújítási, tervszerű és időszerű 
karbantartási keretének felosztásáról szóló 243/2021.(III.31.) számú határozatomat a mellékelt táblázat szerinti 
költségfelosztással. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

2021. évi intézményfelújítási, tervszer ű és időszerű karbantartási feladatterv 

Tervezett feladatok intézményenként (bruttó E Ft)  

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

főbejárat előtti rész járólapburkolat teljes csere 19 m2 
konyha padló kőporcelán járólap csere, aljzatbeton felbontás és aljzatbetonozás 1 609 

Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai u. 9.)   
tűzvédelmi felülvizsgálati jkv-ben szereplő hiányosságok javítása 775 

iroda, gyermek és felnőtt öltözőkben lambéria bontás falszárító vakolat készítés apácarács 
felszerelése, festés 1 240 

Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmart y tér 1.)   
árnyékolás a csoportszobák D-i homlokzati ablakain (10 db ablakra spaletta) 1 200 

Hatvani  Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi B. út 44.)   
villamos mérőhely szabványosítása 2350 

Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor K u. 13.)   

tűzvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok javítása 552 
gyermeköltöző (süni) kb.10 m2 linóleum cseréje járólapozása 

süni csoportban 3 db új radiátor beszerzése 
749 

Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós A. u. 3 .)   

elektromos főelosztó szerelés tervezése, engedélyezése és kivitelezése, érintésvédelmi 
felülvizsgálat elvégzése 2 540 

Hatvani Csicserg ő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.)   
sárgarigó csoportszoba laminált padlóval való burkolása 44 m2 724 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat   
Intézményi székhely ( Hatvan, Radnóti tér 2/A A épüle t)   

recepciós asztalnál járólap burkolat javítás 2 m2 25 
Hajós Alfréd úti Bölcs őde (3000 Hatvan, Hajós A. út 1.)   

13/2020. számú tűzvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok javítása 443 
Mohács úti Bölcs őde (3000 Hatvan, Mohács u. 3.)   

érintésvédelmi és tűzvédelmi jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok javítása, kézi 
szerszámok érintésvédelmi felülvizsgálata 615 

gyermek öltözőnél utólagos vegyi falszigetelés, 9 fm , vakolat javítás 965 

Hatvany Lajos Közérdek ű Muzelális Gy űjtemény múzeumi raktár (3000 Hatvan, Balassi 
Bálint út 25.)   

elektromos szerelés tervezése, engedélyezése és kivitelezése, érintésvédelmi felülvizsgálat 
elvégzése 2 800 

Előirányzott felhasználás összesen: 16 587 
tartalékkeret 3 413 

Költséghelyen rendelkezésre álló összesen: 20 000 
 

Határozat száma:  473/2021. (VI. 14.) sz. polgármest eri 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 Gesztenyéskert Óvoda (székhely:3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 10.) bejáratánál a padlóburkolat (19 m2), 



valamint a személyzeti étkező-konyhában a padlószerkezet cseréjének (15 m2) elvégzésével a Norma-Bau Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízom meg bruttó 1.609.090,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2021. évi intézményfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  474/2021. (VI. 14.) sz. polgármest eri 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, Mohács úti Bölcsőde (székhely: 3000 Hatvan, Mohács u. 3.) 9 méter hosszú falrészén utólagos vegyi 
falszigetelés elvégzésével a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízom meg bruttó 
965.200,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2021. évi intézményfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  475/2021. (VI. 14.) sz. polgármest eri 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 024/15 helyrajzi számú, 2266 m2 nagyságú, szántó megnevezésű külterületi ingatlant Pokorny Zsolt Gyula 
(3000 Hatvan, Báthori u. 9.) részére bruttó 250.000,- Ft, azaz bruttó Kettőszázötvenezer forint értéken értékesítem 
a mező és erdőgazdasági földek forgalmazásáról szóló 2013. évi CXXII. törvény rendelkezései alapján, a 
törvényben foglalt eljárási rend szerint. 
 
Határidő: 2021. június 30. (adásvételi szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  476/2021. (VI. 14.) sz. polgármest eri 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, Kandó Kálmán utca felújítási munkáinak elvégzésével a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1046 Budapest, 
Wolfner utca 6. 1. em. 103.) bízom meg bruttó 61.575.696,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Közterületek felújítása” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  477/2021. (VI. 14.) sz. polgármest eri 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, Gorkij utca 18. számú ingatlan előtti rossz állapotú beton járdaszakasz javítási munkáinak elvégzésével 
összesen 25,6 m2 felületen a KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízom meg bruttó 
506.837,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a tartalék kiadások között a „Közösségi Költségvetés Alap” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
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. 


