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HATVAN VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK HATÁROZATAI  
 

Határozat száma:  180/2021. (III. 11.) sz. polgármes teri 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 – 
megvizsgálva a Bástya Millenium Zrt.-nek (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32., Cg.: 01-10-048319, adószám: 
25121254-2-42, képviseli: Urbán-Szabó Sándor igazgatósági tag) a Hatvani Szent István Általános Iskola 2015. 
évi energetikai felújításával kapcsolatos késedelmét – elfogadom a társaság azon ajánlatát, mely szerint 
késedelme a beruházás kapcsán 4,5 nap, amely 5.433.030.- Ft összegű késedelmi kötbér megfizetésének 
kötelezettségét jelenti. Hatvan Város Önkormányzata perköltség viselését nem vállalja.  
A társasággal Hatvan Város Önkormányzata nevében a határozat melléklete szerinti tartalommal peren kívüli 
megállapodást kötök.  Felkérem az önkormányzat jogi képviselőjét arra, hogy – az aláírt megállapodás alapján – a 
perben 2021. március 22. napjára kitűzött tárgyaláson az önkormányzat kereseti kérelmétől költségigény nélkül 
elálljon, a pert megszüntető végzés elleni fellebbezési jogról lemondjon.  
 
Határidő: azonnal (aláírásra)  
 2021. március 22. (perbeli nyilatkozat megtételére)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  

 
Megállapodás 

 
amely létrejött egyrészről a Bástya Millenium Zrt.  (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32., Cg.: 01-10-048319, adószám: 
25121254-2-42, képviseli: Urbán-Szabó Sándor igazgatósági tag)  
másrészről Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., nyilvántartási szám: 729394, 
képviseli: Horváth Richárd polgármester) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 
 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy közöttük polgári peres eljárás van folyamatban a Hatvani Járásbíróság előtt 
3.P.20.137/2020. szám alatt. Ezen perben Hatvan Város Önkormányzata felperes, a Bástya Millenium Zrt. 
alperes, a per tárgya: Hatvani Szent István Általános Iskola 2015-ös felújításával kapcsolatos késedelmi 
kötbérigény. 

2. A szerződő felek a Hatvani Járásbíróság előtt 3.P.20.137/2020. szám alatti peres eljárást meg kívánják 
szüntetni és az alábbiakban állapodnak meg: 

A Bástya Millenium Zrt. dr. Lóránth József ügyvédnél letétbe helyez 5.433.030,-Ft-ot a jelen 
megállapodás mindkét fél részéről történő aláírásától számított 5 napon belül. Eljáró ügyvéd a letétbe 
helyezett 5.433.030,-Ft-ot abban az esetben utalja át Hatvan Város Önkormányzata K&H Banknál 
vezetett 10403538-49575051-56561001 számú költségvetési elszámolási számlájára, ha a felek között 
a Hatvani Járásbíróság előtt 3.P.20.137/2020. számon folyamatban lévő peres eljárásban Hatvan 
Város Önkormányzata kereseti kérelmétől perköltségigény nélkül eláll, mely elálláshoz a Bástya 
Millenium Zrt. is perköltségigény nélkül hozzájárul. A Hatvani Járásbíróság a 3.P.20.137/2020. számú 
peres eljárást jogerősen megszünteti, és a jogerőssé vált permegszüntető végzést megküldi a jelen 
megállapodást ellenjegyző jogi képviselőknek. 

2.1. Dr. Lóránth József ügyvéd a 2.1. pontban írt együttes feltételek teljesülése esetén a bírósági jogerős végzés 
kézhez vételétől számított 5 napon belül átutalja a Hatvan Város Önkormányzata által megjelölt 
bankszámlaszámra a letétbe helyezett 5.433.030,-Ft-ot. 

3. A szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen megállapodásban foglaltak maradéktalanul 
teljesülnek, úgy a Hatvani Szent István Általános Iskola felújítására vonatkozó vállalkozási szerződéssel 
kapcsolatosan egymással szemben követelésük a továbbiakban semmilyen jogcímen nem áll fenn. 

Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen és törvényes 
képviselőként írták alá.  
Budapest, 2021. március …    Hatvan, 2021. március …. 
 
………………………………    ………………………………….. 
Urbán-Szabó Sándor, igazgatósági tag   Horváth Richárd, polgármester 
Bástya Millenium Zrt.     Hatvan Város Önkormányzata 
 
Jogi képviselőként ellenjegyzem 2021. március …              Jogi képviselőként ellenjegyzem 2021. március... 
   
 
 



………………………………           ……………………………………….... 
dr. Lóránth József, ügyvéd            Kövérné dr. Tóth Melinda, ügyvéd 
KASZ: 36064650     KASZ: 36064057 
székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 52. II/4.  székhely: 3000 Hatvan, Eötvös u.1. 

 
 

Határozat száma:  181/2021. (III. 11.) sz. polgármes teri 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 az 550/2019. (IX. 26.) és a 162/2020. (III. 26.) számú 
határozatait hatályon kívül helyezem. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma: 182 /2021. (III. 11.) sz. polgármes teri határozat  

 
1.) Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben 
eljárva úgy döntök, hogy Hatvan Város Önkormányzata „Zöldfelület kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák 
megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 561.856.217.- Ft + ÁFA, összesen bruttó 713.557.396.- Ft. 
A tárgyi projekt során megkötött Támogatási szerződés alapján a beruházás megvalósításához bruttó 
732.169.171.- Ft összegű pénzügyi forrás áll rendelkezésre. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Zöldfelület kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák 
megrendelése” elnevezésű, nettó 561.856.217.- 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, gazdálkodási irodavezető - a Bizottság elnöke; 
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
3.) Baranyi Lajosné, műszaki osztályvezető; 
4.) Papp Csaba, beruházási és műszaki ügyintéző; 
5.) Horváth László, beruházási és műszaki ügyintéző;  
6.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző; 
7.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 
8.) dr. Varga Endre, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
 
Határidő: 2021. április 30. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma: 183/2021. (III. 11.) 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 úgy 
döntök, hogy a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló hatvani 2995 hrsz.-ú, kivett városháza művelési 
ágú 12722 m2 nagyságú és a hatvani 3012/2 hrsz.-ú, kivett könyvtár művelési ágú 1607 m2 nagyságú ingatlanok a 
határozat mellékletét képező változási vázrajz szerint összevonásra kerüljenek, és a telekegyesítés következtében 
a hatvani 2995 hrsz.-ú kivett városháza és könyvtár művelési ágú ingatlan 14329 m2 terület nagysággal alakuljon 
ki. 
 
Határidő: azonnal (telekalakítási kérelem benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A183 /2021. (III. 11.) sz. polgármesteri határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  184/2021. (III. 11.) sz. polgármes teri 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 
HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.-nek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény szabályaival összhangban álló Közbeszerzési és beszerzési szabályzatát elfogadom. 
 



Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  185/2021. (III. 11.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva úgy 
döntök, hogy az önkormányzati tulajdonú hatvani 4930 hrsz.-ú Batthyány utca Honvéd utca és Barcsay Jenő utca 
közötti szakaszán legyen tilos a 7,5 tonnát meghaladó össztömegű tehergépjárművekkel való közlekedés, mely a 
határozat melléklete szerint kerüljön kitáblázásra. 
 
Határidő: 2021. április 30. (táblázásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A185/2021. (III. 11.) sz. polgármesteri határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  186/2021. (III. 11.) sz. polgármes teri 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 a határozat melléklete szerinti tartalommal megállapodást kötök az 
Országos Magyar Vadászati Kamarával a 2017. december 29. napján megkötött használati megállapodás és a 
2017. december 29. napján megkötött együttműködési megállapodás módosítása érdekében. 
 
Határidő: azonnal (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város jegyzője a Jegyzői Iroda útján 

 
MEGÁLLAPODÁS  

 
amely létrejött egyrészről 
 
Hatvan Város Önkormányzata  

− székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
− törzsszám: 15729394 
− képviseli: Horváth Richárd polgármester 
− mint Önkormányzat /továbbiakban: Önkormányzat/ 
 

másrészről az 
 
Országos Magyar Vadászkamara  

− székhelye: 1027 Budapest, Medve u. 34-40.  
− törzskönyvi azonosító száma: 826073 
− képviseli: Dr. Jámbor László elnök 
− mint Vadászkamara /továbbiakban: Vadászkamara/ 

 
együttesen: felek – között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:  
Felek rögzítik, hogy 2017. évben a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum és az 
annak helyet adó hatvani Grassalkovich-kastély üzemeltetésének, illetve a Vadászkamara vagyonkezelésébe történő 
átadása kapcsán az alábbi szerződéseket /továbbiakban: Szerződések/ kötötték egymással: 

a.) Használati Megállapodás /továbbiakban: Használati Megállapodás/ – aláírásának napja 2017. december 29.  

b.) Együttműködési Megállapodás /továbbiakban: Együttműködési Megállapodás/ – aláírásának napja: 2017. 
december 29. 

Felek rögzítik, hogy a Szerződések az Önkormányzat korábban is fennálló jogait rendezték a Vadászkamarával, mint új 
vagyonkezelővel, üzemeltetővel. A Használati Megállapodásban rögzített, a hatvani Ifjúsági Házra szóló használati joga 
az Önkormányzatnak 1996 óta az ingatlannyilvántartásba bejegyzett jog. Az Együttműködési Megállapodásban 
rögzített kedvezményes bérleti lehetőséggel egyező megállapodást az Önkormányzat a korábbi üzemeltetővel is aláírta. 
Felek kölcsönösen elfogadják, hogy a Szerződések hatálya a Vadászkamara és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt. között a hatvani Grassalkovich-kastélyra vonatkozó Vagyonkezelési szerződés aláírásának napját követő 
naptól kezdődik, mely 2018. január 05. napja, így a Felek közti Szerződések érvényének, az abból eredő jogok és 
kötelezettségek összességének kezdő napja is ez a nap.  
 



Felek rögzítik, hogy jelen Megállapodást a Szerződések hatályának kezdő időpontjának pontosítására kötik, mellyel a 
Szerződések módosulnak, de azoknak a jelen Megállapodásban rögzítetteken kívüli egyéb pontjai és rendelkezései 
változatlan tartalommal maradnak hatályban. 
 
A jelen Megállapodás 4 eredeti példányban készült és 2 számozott oldalból áll, amelyből minden megállapodást aláíró 
felet 2 példány illet meg. 
 
Felek a jelen megállapodást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviselőik 
útján jóváhagyólag aláírták. 
 
Hatvan, 2021. év március hó 11. napja 

 
Hatvan Város Önkormányzata 

képv.: Horváth Richárd polgármester 
 
Hatvan, 2021. év ………………..hó………….napja 
 

Országos Magyar Vadászkamara 
képv.: Dr. Jámbor László elnök  

 
Határozat száma:  196/2021. (III. 24.) sz. polgármes teri 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 
Ady Endre Könyvtár (3000 Hatvan, Radnóti tér 5331/24 hrsz.) igazgatójává (magasabb vezetőjévé) 2021. április 1. 
napjától 2026. március 31. napjáig tartó határozott időre Sinkovics Erikát nevezem ki.  
Az igazgató bérét a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján havi bruttó 450.000.- Ft összegben 
állapítom meg. 
 
Határidő: 2020. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  197/2021. (III. 24.) sz. polgármes teri 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 Tankerületi Központ fenntartásában működő Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola (3000 
Hatvan, Balassi Bálint út 36.) szakmai alapdokumentumának módosításával egyetértek, és támogatom új 
telephely létesítését a Nagyrédei Szent Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, valamint az apci 
Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtárban. Támogatom továbbá az apci Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 
telephelyen új tanszakok felvételét, valamint a maximális létszám 50 főben történő megállapítását. 
 
Határidő: 2021. március 25. (a véleményezés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  198/2021. (III. 24.) sz. polgármes teri 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 
együttműködési megállapodást kötök a Hatvani 5. Sz. Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 
13.) és a Hatvani Tankerületi Központtal (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.), mely alapján a 2021. évre 
vonatkozóan 251.020,- Ft támogatást nyújtok az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott 
időre, 2021. április 1-től 2021. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2021. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben „az alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2021. április 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  199/2021. (III. 24.) sz. polgármes teri 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 
együttműködési megállapodást kötök a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános 



Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) és a Hatvani Tankerületi Központtal (székhely: 3000 
Hatvan, Radnóti tér 2.), mely alapján a 2021. évre vonatkozóan 313.390,- Ft, támogatást nyújtok az iskolai 
diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2021. április 1-től 2021. december 31-ig kerül 
megkötésre. 
A 2021. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben „az alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2021. április 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  200/2021. (III. 24.) sz. polgármes teri 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 
együttműködési megállapodást kötök a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 1.) és a Hatvani Tankerületi Központtal (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.), mely alapján a 2021. 
évre vonatkozóan 308.000,- Ft támogatást nyújtok az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás 
határozott időre, 2021. április 1-től 2021. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2021. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben „az alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2021. április 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  201/2021. (III. 24.) sz. polgármes teri 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 
együttműködési megállapodást kötök a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolával (székhely: 3000 
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) és a Hatvani Tankerületi Központtal (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.), mely 
alapján a 2021. évre vonatkozóan 356.510,- Ft támogatást nyújtok az iskolai diáksport működtetéséhez. A 
megállapodás határozott időre, 2021. április 1-től 2021. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2021. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben „az alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2021. április 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  202/2021. (III. 24.) sz. polgármes teri 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 
együttműködési megállapodást kötök a Hatvani Bajza József Gimnáziummal (székhely: 3000 Hatvan, Balassi 
Bálint út 17.) és a Hatvani Tankerületi Központtal (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.), mely alapján a 2021. 
évre vonatkozóan 392.700,- Ft támogatást nyújtok az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás 
határozott időre, 2021. április 1-től 2021. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2021. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben „az alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2021. április 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  203/2021. (III. 24.) sz. polgármes teri 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 
együttműködési megállapodást kötök a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesülettel (székhely: 3300 Eger, 
Dobó tér 6/a.) a Hatvan és Körzete Alapfokú Diáksport Bizottság támogatása céljából, mely alapján a 2021. évre 
vonatkozóan 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint támogatást nyújtok az egyesület részére. A megállapodás 
határozott időre, 2021. április 1. napjától 2021. december 31. napjáig kerül megkötésre. 



A 2021. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2021. április 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  204/2021. (III. 24.) sz. polgármes teri 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 
együttműködési megállapodást kötök a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesülettel (székhely: 3300 Eger, 
Dobó tér 6/a.) a Hatvan és Körzete Középfokú Diáksport Bizottság támogatása céljából, mely alapján a 2021. évre 
vonatkozóan 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint támogatást nyújtok az egyesület részére. A megállapodás 
határozott időre, 2021. április 1. napjától 2021. december 31. napjáig kerül megkötésre. 
A 2021. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2021. április 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  205/2021. (III. 24.) sz. polgármes teri 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 óvodáinak fenntartására és fejlesztésére meghatározott középtávú koncepció 2020. 
évre vonatkozó beszámolóját elfogadom. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  206/2021. (III. 24.) sz. polgármes teri 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 
Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 2020. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadom. 
 
Határidő: 2021. április 1. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  207/2021. (III. 24.) sz. polgármes teri 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 
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének részeként 
működő Hatvani Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság által elkészített, Hatvan város tűz- és katasztrófavédelmi 
helyzetéről szóló 2020. évi beszámolót elfogadom. 
 
Határidő: 2021. április 1. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  208/2021. (III. 24.) sz. polgármes teri határozat  

 
Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
figyelemmel a Hatvan város és településrészei nevének használatáról szóló 25/2012. (IV.27.) önkormányzati 
rendeletben foglaltakra, engedélyezem a Pro Natura Hatvan Egyesület (3000 Hatvan, Hatvany Irén utca 6/a.) 
elnevezésű civil szervezet részére, hogy a „Hatvan” megjelölést a szervezet az elnevezésében feltüntesse.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 
 
 



Határozat száma:  209/2021. (III. 24.) sz. polgármes teri határozat  
 

Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a 182/2021. (III. 11.) számú határozatomat 
módosítom, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítom meg: 
 
„1.) Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben 
eljárva úgy döntök, hogy Hatvan Város Önkormányzata „Zöldfelület kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák 
megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, meghívásos eljárás 
keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 561.856.217.-Ft + ÁFA, összesen bruttó 713.557.396.-Ft. 
A tárgyi projekt során megkötött Támogatási szerződés alapján a beruházás megvalósításához bruttó 
732.169.171.-Ft összegű pénzügyi forrás áll rendelkezésre. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Zöldfelület kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák 
megrendelése” elnevezésű, nettó 561.856.217.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, meghívásos 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, gazdálkodási irodavezető - a Bizottság elnöke; 
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
3.) Baranyi Lajosné, műszaki osztályvezető; 
4.) Papp Csaba, beruházási és műszaki ügyintéző; 
5.) Horváth László, beruházási és műszaki ügyintéző;  
6.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző; 
7.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 
8.) dr. Varga Endre, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
 
Határidő: 2021. április 30. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 
Határozat száma:  210/2021. (III. 24.) sz. polgármes teri 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 Kártyához kapcsolódó online rendszer létrehozásával bruttó 2.984.500,- Ft összegben, valamint a rendszer 
tárhely, szoftvermenedzsment és felügyelet szolgáltatásainak ellátásával havi bruttó 69.850,- Ft összegben a Blank 
Media Kft.-t (székhely: 2314 Halásztelek, Bethlen Gábor utca 64.) bízom meg, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határidő: 2021. március 31. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  211/2021. (III. 24.) sz. polgármes teri 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 külterületi ingatlanokon található illegálisan elhelyezett hulladékok összegyűjtésével, 
valamint hivatalos lerakóhelyre történő elszállításával és elhelyezésével 2021. évre vonatkozóan a KAVICSÚT 
Kft.-t (székhely: 1046 Budapest, Wolfner utca 6. 1. em. 103.) bízom meg –  

• inert hulladék esetében bruttó 12573,- Ft/m3, 

• kommunális hulladék esetében bruttó 22987,- Ft/m3 árakon – 
legfeljebb bruttó 5.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Környezetvédelmi feladatok, illegális 
hulladéklerakók felszámolása” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
 



 
Határozat száma:  212/2021. (III. 24.) sz. polgármes teri 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, Pázsit u. 5. földszint 2. szám alatti önkormányzati bérlakás 
bérleti jogviszonyát Csetneki Zsolt bérlővel 2021. március 31. napjával, 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: 2021. március 31. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 

Határozat száma:  213/2021. (III. 24.) sz. polgármes teri 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, Pázsit u. 5. földszint 2. szám alatti önkormányzati bérlakást Fónagy Gábor rendőr őrmester részére, 
a Hatvani Rendőrkapitányság (3000 Hatvan, Ratkó József utca 14.) alkalmazottjának költségelven, pályázati 
eljárás mellőzésével közérdekű lakásként bérbe adom határozott időtartamra a szerződéskötés időpontjától bérlő 
Hatvani Rendőrkapitányságnál meglévő alkalmazotti jogviszonyának fennállásáig, de legfeljebb öt év időtartamra, 
az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) 
önkormányzati rendeletben foglalt feltételekkel. 
 
Határidő: 2021. március 31. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 

Határozat száma:  214/2021. (III. 24.) sz. polgármes teri 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 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet 40. § rendelkezése szerint Sándor-Balog Eszter bérlővel a 3000 Hatvan, Horváth Mihály 
út 1. 1/3. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás lakásbérleti szerződésének közös megegyezéssel 2021. 
március 31. napjával történő megszüntetéséhez hozzájárulok.  
Felhatalmazom a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft-t, mint üzemeltetőt, hogy Sándor-Balog Eszter bérlővel a 
lakásbérleti szerződést megszüntesse. 
 
Határidő: 2021. március 31. (a bérleti szerződés megszüntetésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. útján 
 
 

Határozat száma:  215/2021. (III. 24.) sz. polgármes teri 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 3. 10/1. szám alatti önkormányzati 
bérlakás bérleti jogviszonyát Kovács-Pernye Ildikó bérlővel 2021. március 31. napjával, 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: 2021. március 31. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 

Határozat száma:  216/2021. (III. 24.) sz. polgármes teri 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, Horváth Mihály út 3. 10/1. szám alatti önkormányzati bérlakást Török Éva, a Hatvani Szolgáltató Kft. 
(3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) ügyvezetőjének költségelven, pályázati eljárás mellőzésével közérdekű 
lakásként bérbe adom határozott időtartamra a szerződéskötés időpontjától bérlő Hatvani Szolgáltató Kft.-nél 



meglévő foglalkoztatotti jogviszonyának fennállásáig, de legfeljebb öt év időtartamra, az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati 
rendeletben foglalt feltételekkel. 
 
 
Határidő: 2021. március 31. (értesítésre) 
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. 


