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Határozat száma:  129/2021. (IX. 17.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. szeptember 17-i rendkívüli ülésének napirendjét a 
következők szerint állapította meg: 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek a Szabadság út, Kazinczy utca, Kertész utca 
és Bajza utca által határolt tömbbelsőre vonatkozó módosításával kapcsolatos döntésekről 

2. Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés menetrendi módosításával kapcsolatos döntésről 
3. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás adásáról a Futball Club Hatvan Egyesület részére mobil lelátó 

biztosításáról 
4. Előterjesztés új bölcsődei épület építési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítéséről 
5. Előterjesztés a 349/2020. (XII. 10.) számú polgármesteri határozat módosításáról 
6. Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár létszámkeretének módosításáról 
7. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 2022. évi 

csatlakozásról 
8. Előterjesztés a Hatvani Termálvizes Strandfürdő kútjainak vízjogi engedélyezéséhez szükséges 

tervezéssel kapcsolatos döntésekről 
Előterjeszt ő, előadó az 1-8. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester” 

 
Határozat száma:  130/2021. (IX. 17.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város településrendezési eszközeinek a Kertész utca, 
a Kazinczy utca, a Szabadság út és a Bajza József utca által határolt tömbbelsőre vonatkozó módosításával 
kapcsolatosan tudomásul veszi, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-
érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló 23/2017. (IX. 1.) önkormányzati rendelet alapján 
lefolytatásra került a partnerségi egyeztetés a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, 
településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. 
rendelet alkalmazásával.  
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a határozat melléklete szerint fogadja el a beérkezett véleményeket, 
észrevételeket.  
A képviselő-testület a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárása 
érdekében felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a döntés dokumentálásáról, közzétételéről 
gondoskodjon.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. szeptember 30. (dokumentálás, közzététel) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 130/2021. (IX. 17.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  131/2021. (IX. 17.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan város településrendezési eszközeinek a 
Kertész utca, a Kazinczy utca, a Szabadság út és a Bajza József utca által határolt tömbbelsőre vonatkozó 
módosításával kapcsolatosan környezetvédelmi vizsgálat lefolytatása nem szükséges, mivel az egyes tervek, 
illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet alapján megkeresett környezet 
védelméért felelős szervek nem tartják szükségesnek a környezeti vizsgálat lefolytatását.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  132/2021. (IX. 17.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja a helyi autóbusz közlekedés menetrendjének 
módosításáról, valamint a szolgáltatás térítésmentesen történő igénybe vételéről szóló 102/2021. (IX. 2.) számú 
határozatát oly módon, hogy a határozat mellékletét képező menetrend helyébe jelen határozat mellékletét képező 
menetrend lép.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. szeptember 20. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 



(A 132/2021. (IX. 17.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 

Határozat száma:  133/2021. (IX. 17.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Futball Club Hatvan 
Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, Népkert u. 2.) részére a Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonában álló és 
a Hatvani Bajza József Gimnázium (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) területén található mobil 
lelátónak a MOL Magyar Kupa 3. forduló férfi szakág FC Hatvan – Ferencvárosi TC futballmérkőzés miatti 2021. 
szeptember 19-i használatához olyan módon, hogy az egyesület gondoskodik a mobil lelátó megfelelő időben 
történő szét- és összeszereléséről, oda-vissza szállításáról, továbbá azzal a kikötéssel, hogy az egyesület köteles 
a használat során a szakmai, munka- és balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul betartani és betartatni. 
Hatvan Város Önkormányzata a használat során keletkező esetleges károkért vagy eseményekért felelősséget 
nem vállal. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. szeptember 17. (kérelmező értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  134/2021. (IX. 17.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Gesztenyéskert Óvoda 
(3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) területén, a hatvani 2599 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezésre kerülő két 
csoportszobás, ütemezetten építhető bölcsőde építési engedélyezési tervdokumentációjának, valamint árazott és 
árazatlan tervezői költségvetésének az elkészítésével a V2A GRUP Építész Iroda Kft.-t (székhely: 3016 Boldog, 
József Attila utca 26.) bízza meg bruttó 5.715.000,- 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 (megrendelésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  135/2021. (IX. 17.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egységes szerkezetbe foglalva módosítja Hatvan város 
polgármesterének 349/2020. (XII. 10.) sz. határozatát, és annak szövegét az alábbiak szerint állapítja meg: 
„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 AGRIAPIPE Kft.-t (székhely: 3396 Kerecsend, Ipar út 10.) bízom meg, a hatvani Boldogi út 
csapadékvíz-elvezető hálózat állapotrögzítő tervének elkészítésével összesen bruttó 7.300.000,- Ft keretösszeg 
erejéig (állapot rögzítő terv készítése 488.950,- Ft, gépi Womás tisztítás 30.734,- Ft/óra, csatornában lévő iszap 
szippantás 30.734,- Ft/óra, ipari televíziós vizsgálat 40.513,- Ft/óra és műtárgyak csatorna kézi tisztítás 27.940,- 
Ft/db, hulladék szállítás 5 m3-es konténer 41.910,-Ft/konténer, lerakóhelyi díj 41.910,-Ft/t egységárak figyelembe 
vételével). Hatvan Város Önkormányzata nevében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatósággal 
(székhely: 3300 Eger, Mátyás király út 136/A.) és a MÁV Zrt.-vel (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 
54-60.) a munkálatok elvégzésére vonatkozó együttműködési megállapodást kötök azzal, hogy a munkálatok 
elvégzéséhez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a MÁV Zrt. egyenként bruttó 2.200.000,- Ft pénzügyi 
keretösszeget biztosít, Hatvan Város Önkormányzata bruttó 2.900.000,- Ft pénzügyi keretösszeget biztosít. 
Az önkormányzat részéről szükséges bruttó 2.900.000,- Ft pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. 
évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között 2.200.000,- 
Ft erejéig a „Boldogi úti csapadékvíz hálózat állapotrögzítő dokumentáció, tervezés” és a városüzemeltetési 
kiadások között 700.000,- Ft erejéig a „Csapadékvíz elvezetés” 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:  136/2021. (IX. 17.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) 
intézményi létszámkeretét 2021. október 1. napjától 13 főben határozza meg, és egyúttal engedélyezi 1 fő civil 
kapcsolati referens – kiadványszerkesztő álláshely létrehozását. 
Az álláshely létrehozásához kapcsolódó pénzügyi fedezet az intézmény 2021. költségvetésében rendelkezésre áll, 
a 2022. évi költségvetésbe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2021. október 1. 
F e l e l ő s  : Ady Endre Könyvtár intézményvezetője 



 
Határozat száma:  137/2021. (IX. 17.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat 1. sz. mellékletét képező csatlakozási 

nyilatkozat aláírásával kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához. Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az önkormányzat 
csatlakozási nyilatkozatát aláírja.  

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz szükséges 2.500.000,- Ft-ot a 2022. évi költségvetésébe 
betervezi. 

 
3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. október 5-ig kiírja a 2022. évre vonatkozó Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2021/2022. 
tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan. („A” típusú pályázati kiírás) 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati kiírást – mely a határozat 2. sz. mellékletét 
képezi – közzéteszi a Hatvani Hírlapban, az önkormányzat hirdetőtábláján és Hatvan város honlapján.  

 
4. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. október 5-ig kiírja a 2022. évre vonatkozó Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó 
fiatalok számára. („B” típusú pályázati kiírás) 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati kiírást – mely a határozat 3. sz. mellékletét 
képezi – közzéteszi a Hatvani Hírlapban, az önkormányzat hirdetőtábláján és Hatvan város honlapján.” 

 
H a t á r i d ő  : 1. pont: 2021. október 1. (a csatlakozási nyilatkozat aláírására és beküldésére) 
  2. pont: 2022. február 15. 
  3-4. pont: 2021. október 5. (közzétételre) 
F e l e l ő s  : 1., 3-4. pont: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
  2. pont: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 137/2021. (IX. 17.) sz. képviselő-testületi határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma:  138/2021. (IX. 17.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan Város polgármesterének 431/2021. (V. 27.), 432/2021. 
(V. 27.), 433/2021. (V. 27.) és 434/2021. (V. 27.) számú határozatait hatályon kívül helyezi.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  139/2021. (IX. 17.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Termálvizes Strandfürdő 
(3000 Hatvan, Teleki út 26.) területén található hideg- és termálvizes kutak megszüntetésének, valamint a hideg 
és termálvizes kutak melléfúrásos felújításának vízjogi engedélyezési tervezésével az AQUAPLUS Kft.-t 
(székhely: 6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.) bízza meg bruttó 5.080.000,- 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 (megrendelésére) 
F e l e l ő s  : 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. 


