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2022. JÚLIUS 27-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  
 

Határozat száma:  452/2022. (VII. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. július 27-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők 
szerint állapította meg: 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a Hatvani Karitatív Összefogás Egyesület névhasználat iránti kérelméről 
2. Előterjesztés a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról 
3. Előterjesztés a „Városmúlt” című alkotás elhelyezéséről a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános 

Iskolában 
4. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos döntésekről 
5. Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés menetrendi módosításával kapcsolatos döntésről 
6. Előterjesztés a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet részére juttatott adomány utólagos 

jóváhagyásáról 
7. Előterjesztés a Karrier Nemzetközi Oktatási és Művészeti Alapítvány részére nyújtandó pénzbeli 

támogatásról 
8. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás utólagos megadásáról a Hatvani Varázskapu Óvoda részére 
9. Előterjesztés a Hatvan szennyvíztisztító telep technológiai átalakításának vízjogi létesítési engedélyezési 

tervének elkészítéséről 
Előterjeszt ő, előadó az 1-9. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 

ZÁRT ÜLÉS:  
1. Előterjesztés „A legszebb konyhakertek” helyi kertművelő verseny díjazottjairól 

Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester” 
 

Határozat száma:  453/2022. (VII. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete figyelemmel a Hatvan város és településrészei nevének 
használatáról szóló 25/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendeletben foglaltakra a Hatvani Karitatív Összefogás 
Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Hatvany Irén utca 6/a.) elnevezésű civil szervezet részére – határozatlan 
időtartamra, de legfeljebb az egyesület működésének időtartamára – engedélyezi, hogy a „Hatvani” megjelölést a 
szervezet a hivatalos elnevezésében feltüntesse. A névhasználat díjmentes. 
A képviselő-testület felhívja a kérelmező figyelmét, hogy a kiadott engedélyt vissza kell vonni: 

– ha a használat vagy annak módja, célja és körülményei az önkormányzat, a város lakossága, vagy a 
Hatvani Polgármesteri Hivatal jogait, jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti, 

– ha a felhasználó az engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat megsérti.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. augusztus 4. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  454/2022. (VII. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
 „Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárt szervez a 
Hatvan város területén állandó lakóhellyel rendelkező lakosok részére, ahol kedvezményesen vásárolhatnak a 
2004-2022. között született gyermeket nevelő családok gyermekenként, az önkormányzat által megállapított 
szociális ellátásban részesülők, a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatala által – a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján – megállapított rendszeres pénzbeli 
ellátásban részesülők és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított ellátásban részesülők. 
A kedvezményes vásárlási lehetőség csak egy jogcímen vehető igénybe. 
A vásárlásra jogosultak személyenként 15 kg burgonyát, 10 kg almát és 3 kg hagymát kaphatnak, jogosultanként 
500 Ft-ért, feltéve, hogy az önkormányzat felé lejárt határidejű tartozással, továbbá önkormányzati bérlakásban 
élők lakbértartozással nem rendelkeznek.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. október 30. (a terményvásár lebonyolítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  455/2022. (VII. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. október 22. napjára tervezett kedvezményes 
burgonya-, alma- és hagyma vásárhoz 6000 adag burgonyát 15 kg-os kiszerelésben és 6000 adag vöröshagymát 
3 kg-os kiszerelésben a legkedvezőbb ajánlatot tevő Polgár Viktória egyéni vállalkozótól (székhely: 9144 Kóny, 



Pattantyús u. 2.) rendeli meg, a burgonyát 90.000 kg mennyiségben 250 Ft + ÁFA/kg áron, a vöröshagymát 
18.000 kg mennyiségben, 270 Ft + ÁFA/kg áron, összesen 34.747.200 Ft értékben, továbbá 
6000 adag almát 10 kg-os kiszerelésben a legkedvezőbb ajánlatot tevő Szaniszló Tamás egyéni vállalkozótól 
(3000 Hatvan, Sashalom út 2.) rendeli meg, 60.000 kg mennyiségben, 310 Ft + ÁFA/kg áron, összesen 
23.622.000 Ft értékben. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendelet 4. mellékletében, a szociális feladatokban szereplő Kedvezményes élelmiszer vásár” 
költséghelyen 32.000.000 Ft összegben rendelkezésre áll. A képviselő-testület a termények beszerzésére és az 
osztással járó egyéb kiadások fedezetére további 30.000.000 Ft keretösszeget biztosít Hatvan Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék 
költséghely terhére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. augusztus 31.(a szállítási szerződések megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  456/2022. (VII. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Pálffy Katalin szobrászművész 
által készített, jelenleg a Hatvani Strandfürdő területén található „Városmúlt” című köztéri alkotás a Hatvani Szent 
István Sportiskolai Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) területére kerüljön 
áthelyezésre. 
A képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja a „Városmúlt” című köztéri alkotásnak a Hatvani Szent István 
Sportiskolai Általános Iskola által a hatvani 2601/1 helyrajzi számú ingatlanon, természetben az intézmény Bajcsy-
Zsilinszky úti előkertjében történő elhelyezéséhez az alábbi feltételekkel: 
– a tervezett beruházás 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, 
– Hatvan Város Önkormányzata a beruházás megvalósítása körében sem tulajdonjogi, sem kötelmi igényt nem 

ismer el.” 
 
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:  457/2022. (VII. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Nonprofit Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság Heves Megyei Igazgatóságának (székhely: 3300 Eger, Mátyás Király út 136/A.) kérelmére 
elrendeli a Hatvan és Hort települések között megvalósítandó kerékpárút kapcsán Hatvan város közigazgatási 
területére vonatkozóan a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó eljárás megindítását. 

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan város településrendezési 

eszközeinek a módosítása érdekében a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Heves Megyei Igazgatóságával (székhely: 3300 Eger, Mátyás Király út 136/A.) és a településrendezési 
eszközök módosításával kapcsolatos tervezői feladatokat ellátó tervezővel településrendezési tervezési 
szerződést köt azzal, hogy a költségeket a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
fizeti meg. 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a háromoldalú 
szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. augusztus 31. (szerszerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  458/2022. (VII. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. szeptember 1. napjától 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  : 2022. szeptember 1. (bevezetésre) 
  azonnal (közszolgáltató értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 458/2022. (VII. 27.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 



Határozat száma:  459/2022. (VII. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a bruttó 227.989,- Ft értékben megvásárolt 
13 db Rowenta VU42102F2 típusú ventilátornak a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet (székhely: 3000 
Hatvan, Balassi B. út 16.; képviseli: dr. Stankovics Éva főigazgató) részére történt átadását és az átadásról szóló 
adományozási szerződést.” 

 
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:  460/2022. (VII. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 100.000,- Ft összegű pénzbeli támogatást nyújt a Karrier 
Nemzetközi Oktatási és Művészeti Alapítvány (székhely: 3000 Hatvan, Kisfaludy u. 23.; ny.sz.: 10-01-0000985; 
adószám: 18591387-1-10) részére, az alapítvány által 2022. július 19-én a Nagy Endre Rendezvényteremben 
megrendezett ingyenes koncert költségei egy részének fedezetére. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben szereplő polgármesteri keret költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. augusztus 31. (szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  461/2022. (VII. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan tulajdonosi hozzájárulását adja a Hatvani 
Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hatvan, Jókai utca 9.) részére a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában álló hatvani 2213 helyrajzi számú, természetben a 3000 Hatvan, Jókai utca 9. szám alatti óvoda 
területén biciklis KRESZ tanpálya kialakításához. 
A KRESZ tanpálya 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. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 
Hatvan Város Önkormányzata a beruházás megvalósítása körében sem tulajdonjogi sem kötelmi igényt nem 
ismer el.”  
 
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:  462/2022. (VII. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Heves Megyei Vízmű Zrt.-t bízza meg in 
house beruházás keretében, bérleti díj felhasználásával a Hatvan szennyvíztisztító telep technológiai 
átalakításának vízjogi létesítési engedélyezési tervének az elkészítésével bruttó 4.445.000,- Ft összegben az 
alábbi műszaki tartalommal: 

1. Szelektor medencék kialakítása, válaszfal, búvárkeverő beépítés mindkét anoxikus medencénél 
2. Nitrát-recirkulációs vezeték módosítása 
3. Recirkulációs gyűjtőrendszer átalakítása 
4. Habfölöző csiga cseréje és nyomóvezeték kiépítése 
5. Fölösiszap mennyiségmérő beépítése 
6. Tisztított szennyvíz gravitációs vezetéke a Zagyváig 
7. Csatornaiszap szikkasztó építése 
8. Víztelenítés gépészeti átalakítása, csigás kihordás (20 m) építése a depóniához 
9. Fedett iszap depónia építése 300 m2 
10. Települési folyékony hulladék fogadó és gépkocsi mosó építése, 

azzal, hogy a tervezési munkákat a jóváhagyott Gördülő Fejlesztési Terv  „Gördülő felújítási és pótlási terv 
szennyvíz ágazatának a Szennyvíztisztító telep gépészeti rekonstrukciós” munkáinak keretében végzik el. 

A szükséges pénzügyi fedezetet a víziközmű bérleti díja biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szennyvíz ágazati munkákhoz kapcsolódó in 
house tervezési szerződés megkötésére.”  
 
H a t á r i d ő  : 2022. augusztus 10. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 



 
Határozat száma:  463/2022. (VII. 27.) z.ü. sz. képv iselő-testületi határozat  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kitüntetési üggyel kapcsolatos döntést hozott. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

Készült:  45 példányban 
Szerkeszt őség:  3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 


