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HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2022. NOVEMBER 9-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  
 

Határozat száma:  632/2022. (XI. 9.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. november 9-i rendkívüli ülésének napirendjét a 
következők szerint állapította meg: 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés bölcsőde létesítéséhez kapcsolódó döntésekről 
2. Előterjesztés a „Zöldfelület kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” tárgyában 

megkötött szerződés teljesítéséhez többlet forrás biztosításáról 
3. Előterjesztés a Lipóti Sütőipari Üzem használatbavételi engedélyezési eljárásához szükséges 

közútkezelői hozzájárulásról 
4. Előterjesztés az „Alapítvány a Bajza Gimnázium támogatására az Intézmény Szülői Munkaközösségének 

Alapításával” megnevezésű alapítvány részére pénzügyi támogatás nyújtásáról 
Előterjeszt ő, előadó az 1-4. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester” 

 
Határozat száma:  633/2022. (XI. 9.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában 
álló hatvani 2599 hrsz.-ú, kivett óvoda művelési ágú 8064 m2 nagyságú ingatlannak és a hatvani 2600/5 hrsz.-ú, 
szántó művelési ágú 12.332 m2 nagyságú, 47,11 AK értékű ingatlannak a határozat mellékletét képező változási 
vázrajz szerint megosztással vegyes telekhatár-rendezését követően a hatvani 2599 hrsz.-ú kivett óvoda művelési 
ágú ingatlan 11.257 m2 terület nagysággal, a hatvani 2600/6 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület művelési ágú 
ingatlan 6468 m2 terület nagysággal, a hatvani 2600/7 hrsz.-ú, kivett közút művelési ágú ingatlan 1233 m2 terület 
nagysággal, a hatvani 2600/8 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlan 1438 m2 terület nagysággal 
alakuljon ki. 
A telekalakítási eljárás megindítására és az eredményes ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatásához szükséges 
eljárási cselekmények elvégzésére a képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét. 
A termőföld más célú hasznosítása érdekében szükséges legfeljebb 7.200.000,- Ft összegű földvédelmi járulék 
biztosításához a pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között az „út felújítása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : a hatvani 2600/5 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának a megszerzését követően azonnal 

(ingatlan-nyilvántartási kérelem benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

(A 633/2022. (XI. 9.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 

Határozat száma:  634/2022. (XI. 9.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2599 hrsz.-ú ingatlanon (természetben: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky út 10.) elhelyezésre kerülő bölcsőde módosított építési engedélyezési tervdokumentációjának, 
valamint árazott és árazatlan tervezői költségvetésének az elkészítésével a V2A GRUP Építésziroda Kft.-t 
(székhely: 3016 Boldog, József Attila utca 26.) bízza meg bruttó 1.333.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között az „utcabútorok, üdvözlőtáblák beszerzése” 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:  635/2022. (XI. 9.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2599 hrsz.-ú ingatlanon (természetben: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky út 10.) elhelyezésre kerülő bölcsőde módosított kiviteli tervdokumentációjának, valamint árazott 
és árazatlan tervezői költségvetésének az elkészítésével a V2A GRUP Építésziroda Kft.-t (székhely: 3016 Boldog, 
József Attila utca 26.) bízza meg bruttó 1.778.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között az „utcabútorok, üdvözlőtáblák beszerzése” 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:  636/2022. (XI. 9.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2599 hrsz.-ú ingatlanon (természetben: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky út 10.) elhelyezésre kerülő bölcsőde létesítéséhez szükséges tűzcsap és tüzivíz vezeték 
létesítéséhez szükséges tervdokumentáció, valamint árazott és árazatlan tervezői költségvetésének az 
elkészítésével a V2A GRUP Építésziroda Kft.-t (székhely: 3016 Boldog, József Attila utca 26.) bízza meg bruttó 
825.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között az „utcabútorok, üdvözlőtáblák beszerzése” 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:  637/2022. (XI. 9.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a DOBI VIA Mérnöki Iroda Kft.-vel (székhely: 3300 Eger, Joó 
János út 1.) az 516/2022. (IX. 1.) számú képviselő-testületi határozat alapján megkötött tervezési szerződést 
módosítja olyan módon, hogy a tervezési feladat részét képezze a hatvani 2600/5 hrsz.-ú ingatlanból telekalakítási 
eljárás során kialakuló hatvani 2600/7 hrsz.-ú ingatlan egy részén és a hatvani 2599 hrsz.-ú ingatlanon a bölcsőde 
épülete elé merőleges parkolóállások tervezési feladata azzal, hogy a tervezési díj összege bruttó 635.000,- Ft 
összeggel megemelésre kerül. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között az „út felújítása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
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:  638/2022. (XI. 9.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft.-vel (székhely: 
1119 Budapest, Andor utca 47-49. 3. em.) megkötött, „Zöldfelület kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák 
megrendelése” tárgyú szerződés teljesítése során a felmerülő szükséges pótmunkák elvégzéséhez bruttó 
40.820.150.- Ft összegben többlet pénzügyi forrást biztosít, amely összeg Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben a 4. mellékletben szereplő „Általános tartalék” 
költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. november 10. (a pótmunkák megrendelésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma:  639/2022. (XI. 9.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város jegyzője által 2022. július 22-én kelt 

HAT/5246-2/2022. iktatószámú közútkezelői hozzájárulását visszavonja. 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Lipóti Tóth és Társai Zrt. (székhely: 9233 Lipót, Fő u. 58.) 
részére a hatvani 0335/39 hrsz.-ú ingatlanon létesült sütőipari üzem épületének a használatbavételi 
engedélyezési eljárásával kapcsolatosan benyújtott kérelmére a közútkezelői hozzájárulást megadja az alábbi 
feltételekkel: 
– a Robert Bosch úton kialakításra kerülő Lipóti Sütőipari Üzemhez kapcsolódó létesítményeknek a 

szakmai szabályoknak és a hatósági előírásoknak, egyéb engedélyeknek meg kell felelnie; 
– a közlekedési létesítményeket a Lipóti Tóth és Társai Zrt.-nek saját költségén legkésőbb 2023. június 30-

ig meg kell valósítania, szabályossá kell tennie, a fennmaradását engedélyeztetnie kell és forgalomba kell 
helyeztetnie;  

– az önkormányzati tulajdonú Robert Bosch út területén létesítésre és forgalomba helyezésre került 
közlekedési létesítmények tulajdonjogát a Lipóti Tóth és Társai Zrt.-nek át kell adni ingyenes 
vagyonátadás keretében Hatvan Város Önkormányzata részére, valamint külön eljárás keretében történik 
az üzemeltetésre történő átadás-átvételi eljárás lefolytatása; 

– a közút területén történő munkavégzés megkezdéséhez külön közútkezelői hozzájárulást kell a 
kérelmezőnek beszereznie, melynek megléte nélkül a hatvani 0335/21 hrsz.-ú Robert Bosch úton a 
munkavégzés nem kezdhető meg. Az építési munkák megkezdése előtt legalább 21 nappal korábban 
közútkezelői hozzájárulási kérelem benyújtása szükséges a közút nem közlekedési célú igénybevételére 
vonatkozóan a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 
15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet 3/B. melléklete szerinti formanyomtatványon. 



A Lipóti Tóth és Társai Zrt. amennyiben a közútkezelői hozzájárulásban foglalt feltételeket sérelmesnek tartja, 
úgy annak felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 15 napon belül, a Heves Megyei Kormányhivatal 
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályától (3000 Eger, Kossuth Lajos utca 
26.) kérheti a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42/A. § (2) bekezdése alapján.” 

 
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:  640/2022. (XI. 9.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Alapítvány a Bajza Gimnázium támogatására az Intézmény 
Szülői Munkaközösségének Alapításával” megnevezésű alapítvány (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) részére 
bruttó 317.500,- Ft összegű támogatást nyújt a 2022. november 19-én, a Hatvani Multifunkcionális Sport- és 
Rendezvénycsarnokban megrendezésre kerülő szalagavató ünnepség terembérleti költségének fedezetére. 
 A pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben a „Polgármesteri keret” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. november 16. (a támogatási szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


