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Határozat száma:  28/2021. (VII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. július 16-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők 
szerint állapította meg: 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft-vel létrejött együttműködési megállapodás alapján 
nyújtandó támogatásokról 

2. Előterjesztés környezetvédelmi hatósági döntések elleni keresetlevelek benyújtásáról 
3. Előterjesztés a 6/2021. (VI. 24.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról, valamint a Konzílium-

Zs. Kft.-vel megkötött MedMax háziorvosi szoftver licence dj átvállalási szerződés módosításáról 
4. Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére nyújtandó felhalmozási célú támogatásról 
5. Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület által megépítendő Jégcsarnok megvalósításához 

kapcsolódó döntésekről 
6. Előterjesztés Hatvan város integrált városfejlesztési stratégiájával kapcsolatos döntésről 
7. Előterjesztés településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos döntésekről 
8. Előterjesztés a beregszászi Peregium Társadalmi Szervezet részére nyújtandó támogatásról 
9. Előterjesztés a „Tisztítószerek, háztartási papíráru, irodaszerek és utántöltő anyagok beszerzése” tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindításáról 
10. Előterjesztés pályázat benyújtásáról a Bethlen Gábor Alap felhívására 
11. Előterjesztés gyalogátkelőhelyekhez történő közúti figyelemfelhívó lámpák felszereléséről 
12. Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár előirányzatainak módosításáról 
13. Előterjesztés a „Közösségi programokat szolgáló eszközök beszerzése” című támogatási kérelemhez 

kapcsolódó döntésről 
14. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hajós Alfréd utcai bölcsődében redőnyök 

felszereléséhez 
15. Előterjesztés a 3000 Hatvan, Tabán út 22. III/11. szám alatti ingatlanra vonatkozó elő- és visszavásárlási 

jogról 
16. Előterjesztés a Hatvan-Nagygombos majorban lévő lakások ivóvíz ellátásával kapcsolatos döntésről 
17. Előterjesztés nyilvános illemhely kialakításáról 
18. Előterjesztés a Népkert elektromos hálózatának fejlesztésével kapcsolatos döntésről 
19. Előterjesztés a hatvani 5331/24 hrsz.-ú ingatlanon lévő 102,6 m2 területű helyiségek haszonkölcsönbe 

adásáról 
20. Előterjesztés a Hatvan, Balassi Bálint út 3. szám alatti ingatlanon tároló épületek felújításáról 
21. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról kerékpáros információs pont és pihenőhely 

kialakításához 
Előterjeszt ő, előadó az 1-21. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester” 

 
Határozat száma:  29/2021. (VII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyés Óvodásokért Alapítvány (székhely: 3000 
Hatvan, Bajcsy Zs. u. 10.) részére a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 
1.) megkötött együttműködési megállapodás keretében szervezendő 2021. évi óvodai nyári gyermektáborozás 
költségeire 1.280.000,- Ft támogatást nyújt, melynek fedezete Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „BOSCH 
együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. július 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  30/2021. (VII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, 
Népkert utca 2.) részére a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) 
megkötött együttműködési megállapodás keretében szervezendő 2021. évi nyári gyermektáborozás megbízási 
díjainak kiadásaira 3.600.000,- Ft támogatást nyújt, melynek fedezete Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „BOSCH 
együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. július 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
 



Határozat száma:  31/2021. (VII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 297/2021. (IV. 29.) számú polgármesteri határozatot hatályon 
kívül helyezi.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. július 16. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  32/2021. (VII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete – tekintettel a REG Regionális Energia- és 
Környezetgazdálkodási Kft. (székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54., a továbbiakban: REG Kft.) egységes 
környezethasználati engedélyének bírósági felülvizsgálata céljából előzőleg beadott joganyagokra – felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét, hogy a Miskolci Törvényszék előtt közigazgatási peres eljárást kezdeményezzen a 
Heves Megyei Kormányhivatal HE/KVO/02351-9/2021. számú – a REG Kft. egységes környezethasználati 
engedélyét NO/KVO/1-3/2021. számon módosító – határozata ellen.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. július 17. (keresetlevél benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  33/2021. (VII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Miskolci 
Törvényszék előtt közigazgatási peres eljárást kezdeményezzen a Heves Megyei Kormányhivatal HE/KVO/00837-
17/2021. számú – a REG Regionális Energia- és Környezetgazdálkodási Kft. (székhelye: 1021. Budapest, 
Hűvösvölgyi út 54.) ügyében hozott, hulladékgazdálkodási bírság helyett figyelmeztetést alkalmazó – határozata 
ellen.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. július 23. (keresetlevél benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  34/2021. (VII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 6/2021. (VI.24.) számú határozatát módosítja, és annak 
szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 4. számú házi gyermekorvosi körzet egészségügyi 
ellátásának keretében 2021. április 1. napjától 2021. április 30. napjáig helyettesítést végző Dr. Nagy Tamás 
(születési hely, idő: Jászberény, 1957.05.21.; lakik: 2100 Gödöllő, Knézich Károly u. 40.; adószáma: 69611926-1-
33; orvosi nyilvántartási száma: 37921; vállalkozói igazolvány száma: 53433466) egyéni vállalkozó részére a fenti 
időszakra egyszeri 500.000,- Ft összegű támogatást, míg a „Konzílium-ZS” Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhelye: 2100 Gödöllő, Knézich Károly u. 40.; adószáma: 13446196-1-13; 
cégjegyzékszáma: 13-09-212351; képviseli: Dr. Nagy Tamás János; a továbbiakban: „Konzílium-ZS” Kft.), mint 
egészségügyi szolgáltató részére 2021. május 1. napjától a 4. számú házi gyermekorvosi körzetre vonatkozó 
praxisengedélyének jogerőre emelkedéséig, de legfeljebb 2021. szeptember 30. napjáig 500.000.- Ft/hó összegű 
támogatást biztosít a körzet egészségügyi alapellátás finanszírozásának kiegészítésére.  
Dr. Nagy Tamás egyéni vállalkozó részére az egyszeri 500.000,- Ft támogatás a támogatási szerződés aláírását 
követő 15 napon belül kerül kifizetésre. A Konzílium-Zs. Kft. részére a 2021. május 1. - 2021. július 30. közötti 
időszakra esedékes támogatás összege 2021. július 25. napáig egy összegben, azt követően pedig havonta 
utólag kerül kifizetésre minden hónap 15. napjáig. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) 
önkormányzati rendeletben az „általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll.”” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda és a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  35/2021. (VII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Konzílium-Zs.” Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhelye: 2100 Gödöllő, Knézich Károly u. 40.) által használt MedMax háziorvosi szoftver 
egyszeri licence díjának megfizetésétől eltekint, a 269/2021. (IV.12.) számú polgármesteri határozattal elfogadott, 
„A MedMax háziorvosi szoftver egyszeri licence díjának átvállalásához” elnevezésű megállapodás 2. pontját 
módosítja aszerint, hogy „Hatvan Város Önkormányzata a licence díj megfizetésétől eltekint, azt díjmentesen adja 
át a Kft. részére”.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. augusztus 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda és a Gazdálkodási Iroda útján 



Határozat száma:  36/2021. (VII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, 
Népkert utca 2.) részére a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott és jóváhagyott Népkert Sportfejlesztés (II. 
ütem) projekthez szükséges további bruttó 68.400 e Ft összegű saját forrást biztosít.  Az önerő biztosításához 
szükséges bruttó 68.400 eFt összegű pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében 
az „általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szükséges dokumentumok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. július 31. (támogatási szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  37/2021. (VII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, 
Népkert utca 2.) részére – a hatvani 5331/21 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő jégcsarnok beruházás keretében – a 
jégcsarnokhoz vezető út és közvilágítás hálózat kiépítés 1. részszámla, valamint a beruházáshoz kapcsolódó 
műszaki ellenőri feladatok 2. részszámla fedezetére – Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
478/2017. (IX.18.) számú határozatával biztosított 480.067.334,- Ft támogatás terhére bruttó 46.315.017,- Ft 
pénzeszközt ad át a 344/2020. (IX.29.) számú képviselő-testületi határozattal jóváhagyott, a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal és a Futball Club 
Hatvan Egyesülettel a Jégcsarnok projekt megvalósítása tárgyában megkötött megállapodás alapján. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.  (II. 19.) önkormányzati 
rendelet 5. mellékletében a felhalmozási kiadások között a „Jégcsarnok építése FC Hatvan Egyesület támogatása” 
költséghelyen 21.015.017,- Ft összegben, valamint a „Cukorgyári feltáró út közvilágítás építése (FC Hatvan 
Egyesület)” költséghelyen 25.300.000,- Ft összegben rendelkezésre áll. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szükséges dokumentumok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. július 31. (támogatási szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  38/2021. (VII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város integrált településfejlesztési stratégiájának 
módosításával és kiegészítésével kapcsolatos tervezői feladatok elvégzésével a VÁTI Városépítési Tanácsadó és 
Tervező Iroda Kft.-t (székhely: 1076 Budapest, Thököly út 7. II. emelet 17.) bízza meg, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 8.890.000.-Ft összegben. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között 5.000.000.- Ft erejéig a „településfejlesztési koncepció 
és stratégia, ITS felülvizsgálata” költséghelyen és 3.890.000.- Ft összegben az „általános tartalék” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  39/2021. (VII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a HATLOGINVEST Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 
2040 Budaörs, Baross u. 146.) kérésére a tulajdonában lévő hatvani 0231/61 hrsz.-ú ingatlan területére 
vonatkozóan a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó eljárást megindítja azzal, hogy az eljárás a 
folyamatban lévő Hatvan város településrendezési eszközeinek részterületekre vonatkozó felülvizsgálatával együtt 
kerüljön elvégzésre.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  40/2021. (VII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a HATLOGINVEST Korlátolt Felelősségű Társasággal 
(székhely: 2040 Budaörs, Baross u. 146.) bruttó 762.000.- Ft összegben településrendezési szerződést köt 
Hatvan város településrendezési eszközeinek a módosításáról a hatvani 0231/61 hrsz.-ú ingatlant érintően. ” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. július 31. (szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 



Határozat száma:  41/2021. (VII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata által a VÁTI Városépítési 
Tanácsadó és Tervező Iroda Kft.-vel (székhely: 1076 Budapest, Thököly út 7. II. emelet 17.) 2020. július 21-én 
megkötött településrendezési szerződést közös megegyezéssel módosítja olyan módon, hogy a tervező a hatvani 
0231/61 hrsz.-ú ingatlant érintő tervezési munkákat elvégzi és a tervezési díj összege bruttó 508.000.- Ft 
összeggel megemelésre kerül, amennyiben a HATLOGINVEST Kft.-vel (székhely: 2040 Budaörs, Baross u. 146) a 
településrendezési szerződés megkötésre és bruttó 762.000.- Ft megfizetésre kerül Hatvan Város Önkormányzata 
részére.” 
 
H a t á r i d ő  : a HATLOGINVEST Kft. befizetését követő 15 napon belül. (szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  42/2021. (VII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 100.000,- Ft összegű támogatást nyújt a Peregium Társadalmi 
Szervezet (székhely: Ukrajna, Kárpátalja, 90202 Beregszász, Bolugyánszki u. 30.; Cgj.: 1 322 102 0000 002193; 
adószáma: 41997218) részére a Beregszászi Nemzeti Összetartozás Napja Asztalitenisz Torna költségei egy 
részének fedezetére. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a polgármesteri keret költséghelyen rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2021. július 31. (szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  43/2021. (VII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Tisztítószerek, háztartási papíráru, irodaszerek és 
utántöltő anyagok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti nyílt eljárás 
keretében, részajánlattételi lehetőség biztosításával. A beszerzés együttes becsült értéke nettó 21.547.067.-Ft. 
Az 1. rész elnevezése „Tisztítószerek és háztartási papíráru beszerzése”, becsült értéke nettó 9.360.250.-Ft. 
A 2. rész elnevezése „Irodaszerek beszerzése”, becsült értéke nettó 8.568.739.-Ft. 
A 3. rész elnevezése „Utántöltő anyagok beszerzése”, becsült értéke nettó 3.618.078.-Ft. 
A szükséges fedezet összege Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben foglaltak alapján biztosított, továbbá a 2022. évi költségvetésbe betervezésre kerül. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tisztítószerek, háztartási papíráru, irodaszerek és 
utántöltő anyagok beszerzése” elnevezésű, nettó 21.547.067.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt 
eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló 
bizottság a 29/2021. (I. 27.) számú polgármesteri határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles 
eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Johancsik Mónika, költségvetési és pénzügyi osztályvezető – a Bizottság elnöke; 
2.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. augusztus 15. (a közbeszerzési eljárás elindítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  44/2021. (VII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Bethlen Gábor Alap által kiírt 
„Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása” tárgyú felhívásra. Az elnyerni kívánt pályázati 
támogatás bruttó 2.000.000,- Ft. A támogatási intenzitás 100 %-os. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét a pályázattal kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. augusztus 2. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  45/2021. (VII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hatvani Bajcsy-Zsilinszky úton a Hatvani 
Szent István Sportiskolai Általános Iskola és a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda melletti gyalogátkelőhelyekhez a 
határozat melléklete szerint figyelemfelhívó közúti jelzőlámpák (sárga jelzőfénnyel) kerüljenek felszerelésre.” 
 
 



H a t á r i d ő  : 2021. szeptember 30. (kihelyezésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 45/2021. (VII. 16.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  46/2021. (VII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Bajcsy-Zsilinszky úton a Hatvani Szent István 
Sportiskolai Általános Iskola és a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda melletti gyalogátkelőhelyekhez figyelemfelhívó 
jelzőlámpák elhelyezésével a Heoscont Hungária Kft.-t (székhely: 9028 Győr, Külső-Veszprémi út 50. b. ép.) bízza 
meg bruttó 2.159.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Gyalogátkelőhelyek létesítése” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. augusztus 10. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  47/2021. (VII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) 2021. évi 
költségvetésén belül a felhalmozási kiadások „beruházás” soron további 5.000.000,- Ft-ot biztosít az utólagos 
finanszírozású HACS pályázati támogatásból beszerzendő kamera és hozzá kapcsolódó tartozékok kifizetésére. A 
pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) számú 
rendeletben az „általános tartalék” 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:  48/2021. (VII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00852 azonosító számú, 
„Közösségi programokat szolgáló eszközök beszerzése” című pályázat megvalósítása során 9 darab elektromos 
hálózattal ellátott, zárható, szét- és összeszerelhető faház elkészítésével és hatvani helyszínre való szállításával 
Tokár Péter egyéni vállalkozót (székhely: 2151 Fót, Tessedik Sámuel u. 36.; ÁFA hatálya alá nem tartozó 
kisadózó) – mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt – bízza meg 6.999.300,- Ft vállalkozói 
díjért. Pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. július 31. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  49/2021. (VII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Szülők a Bölcsődés 
Gyermekekért Közhasznú Alapítvány (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 1.) részére a Hatvan Város 
Önkormányzata tulajdonában álló hatvani 3978/20 helyrajzi számú, természetben a 3000 Hatvan, Hajós Alfréd 
utca 1. szám alatti Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Bölcsődéje épületén a Halacska 
csoportszoba homlokzati nyílászáró szerkezeteire redőnyök elhelyezéséhez. 
A redőnyök beépítése során a munka- és balesetvédelmi, valamint a szakmai szabályokat maradéktalanul be kell 
tartani. 
Hatvan Város Önkormányzata a munkavégzés során keletkező esetleges károkért felelősséget nem vállal. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (kérelmező értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  50/2021. (VII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 4604/18/A/12 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, 
Tabán út 22. III/11. szám alatti lakás elővásárlási és visszavásárlási jogával nem kíván élni, egyben feltétlen és 
visszavonhatatlan hozzájárulását adja e jogok törléséhez az ingatlan-nyilvántartásból.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. július 23. (a határozat megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 



Határozat száma:  51/2021. (VII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan-Nagygombos majorban lévő lakások ivóvíz 
ellátásának kiépítésével a Heves Megyei Vízmű Zrt. Hatvani Üzemegységét (telephely: 3000 Hatvan, Csaba utca 
8.) bízza meg bruttó 3.750.249,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Lakóház felújítás” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  52/2021. (VII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az óhatvani fitnesz park közelében lévő önkormányzati 
tulajdonú hatvani 2685/2 hrsz.-ú ingatlanon könnyűszerkezetes nyilvános illemhely kivitelezési munkáinak 
elvégzésével a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 16.192.500,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati 
rendeletben a „Közösségi Költségvetés Alap” költséghelyen 10.000.000,- Ft összeg erejéig rendelkezésre áll, 
valamint az általános tartalék terhére 6.192.500,- Ft összegben biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (munka megrendelésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  53/2021. (VII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Népkert elektromos hálózatának fejlesztésével a 
LEDVILLSZER Kft.-t (telephely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 1.892.300,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások” 
költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  54/2021. (VII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. szeptember 15-i hatállyal közös megegyezéssel 
megszünteti a Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesületével (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth 
tér 2.) az önkormányzati tulajdonú, hatvani 2995 helyrajzi számú, természetben a 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
szám alatti 63,96 m2 alapterületű irodahelyiségekre megkötött haszonkölcsön szerződést. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a haszonkölcsön szerződést megszüntető okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. július 31. (a szerződést megszüntető okirat aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  55/2021. (VII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete haszonkölcsönbe adja határozatlan időre a Hatvan Város és 
Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) részére 2021. július 19-től a 
HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
tulajdonában, Hatvan Város Önkormányzata vagyonkezelésében lévő hatvani 5331/24 hrsz.-ú, 5476 m2 
nagyságú, irodaház és udvar megjelölésű ingatlanon, természetben a 3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. A. épület 
szám alatti irodaházban lévő összesen 102,6 m2 területű helyiségeket azzal, hogy az energiahasználati díjat és a 
kommunikációs eszközök díját a haszonkölcsönbe adó köteles megfizetni, valamint azzal a feltétellel, hogy a 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatti 63,96 m2 alapterületű irodahelyiségre kötött haszonkölcsön szerződést 
megszüntető okiratot aláírja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a haszonkölcsön szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. július 31. (a haszonkölcsön-szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  56/2021. (VII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete vagyonkezelői hozzájárulását adja a Hatvan Város és 
Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) részére a HATVANI MÉDIA 



és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) tulajdonában, Hatvan 
Város Önkormányzata vagyonkezelésében lévő hatvani 5331/24 hrsz.-ú, 5476 m2 nagyságú, irodaház és udvar 
megjelölésű ingatlanon, természetben a 3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. A. épület szám alatti irodaházban lévő 
összesen 102,6 m2 területű helyiségek 20,6 m2 területű helyiségének az egyesület általi 3.697.138,- Ft értékben 
történő felújításához azzal a kikötéssel, hogy a beruházással kapcsolatos bármilyen megtérítést teljes mértékben 
kizár, különösen vonatkozik ez a beruházás költségeire, valamint a beruházásból adódó értékemelkedésre. 
A képviselő-testület kiköti, hogy az egyesület köteles a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit 
Közhasznú Kft. tulajdonosi hozzájárulását megszerezni a felújítási munkákhoz. 
A képviselő-testület kiköti továbbá, hogy az egyesület köteles a beruházás során a szakmai, munka- és 
balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul betartani és betartatni. 
A vagyonkezelői hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.” 
H a t á r i d ő  : 2021. július 31. (az egyesület értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma:  57/2021. (VII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 697.138,- Ft vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a 
Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) részére a 
HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
tulajdonában, Hatvan Város Önkormányzata vagyonkezelésében lévő hatvani 5331/24 hrsz.-ú, 5476 m2 
nagyságú, irodaház és udvar megjelölésű ingatlanon, természetben a 3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. A. épület 
szám alatti irodaházban meglévő összesen 102,6 m2 területű helyiségek közül a 20,6 m2 területű irodahelyiség 
egyesület által vállalt felújításához. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pénzeszköz átadására vonatkozó megállapodás 
aláírására. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. augusztus 10. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  58/2021. (VII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Balassi Bálint út 3. szám alatt lévő 33 m2 
alapterületű tároló helyiség felújítási és a meglévő fa vázszerkezetű 18 m2 alapterületű építmény zárt tárolóvá 
történő kialakítási munkáinak elvégzésével a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza 
meg bruttó 4.025.900.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  59/2021. (VII. 16.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50.) elrendelése alapján eljáró Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves 
Megyei Igazgatósága (3300 Eger, Mátyás király út 136/A., a továbbiakban: közútkezelő) részére a Hatvan Város 
Önkormányzata tulajdonában álló hatvani 2685/7 helyrajzi számú ingatlanon kerékpáros információs pont és 
pihenőhely kialakításához, azzal a feltétellel, hogy a létesítmény elhelyezését megelőzően megállapodás 
megkötése szükséges az önkormányzat és a közútkezelő között, továbbá az építmények pontos telepítési helyeit 
a helyszínen egyeztetni kell a meglévő növényzet és létesítmények figyelembevételével.  
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.  
A kerékpáros információs pont és pihenőhely kialakítása során a munka- és balesetvédelmi, valamint a szakmai 
szabályokat maradéktalanul be kell tartani. 
Hatvan Város Önkormányzata a munkavégzés során keletkező esetleges károkért felelősséget nem vállal.” 

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