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2014. szeptember 12.

TARTALOMJEGYZÉK

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

• 32/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelete
a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet
módosításáról
• 33/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2014. SZEPTEMBER 11-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelete
a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.)
2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat
2014. évi költségvetésének
a)

finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal)
csökkentett bevételi főösszegét
7.098.951 e Ft-ban

b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét
állapítja meg.

7.763.381 e Ft-ban

(2)

A 2014. évi működési költségvetés egyenlege -267.255 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli
bevételekből (pénzmaradványból:65.251 e Ft), és folyószámla hitelből (202.004 e Ft) biztosítja az
önkormányzat.

(3)

A 2014. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -751.871 e Ft. Ennek finanszírozását egyrészt
pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 588.447 e Ft), másrészt hitelfelvétellel (163.424 e Ft)
biztosítja az önkormányzat

(4)

A 2014. évi hiteltörlesztés összege 354.696 e Ft, melyet állami támogatásból (adósságkonszolidáció:152.692
e Ft) és folyószámlahitel (202 004 e Ft) igénybevételével finanszírozza az önkormányzat.

2. § (1) A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeget - bevételi forrásonként - a
következők szerint állapítja meg:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Intézményi működési bevételek
Helyi adók
Átengedett központi adók
Bírságok, pótlékok
Önkormányzat költségvetési támogatása
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Támogatásértékű bevételek
(államháztartáson belülről átvett pénzeszköz)
h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel
i) Támogatási kölcsönök visszatérítése
j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:
ja) önkormányzati pénzmaradvány
jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány
jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa
k) Működési hitel (folyószámlahitel)
l) Fejlesztési hitel
Önkormányzati bevétel összesen:

337.058 e Ft
2.045.000 e Ft
55.000 e Ft
20.000 e Ft
914.008 e Ft
97.218 e Ft
3.364.699 e Ft
228.701 e Ft
37.267 e Ft
648.836 e Ft
4.522 e Ft
340 e Ft
202.004 e Ft
163.424 e Ft
8.118.077 e Ft”

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevétel előirányzat változásokat az 1. és 2. melléklet tartalmazza, működési és
felhalmozási mérlegét pedig az 1/a. melléklet szemlélteti.
3. § (1) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4)A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegét a következők szerint állapítja
meg:
a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai
aa) önállóan működő intézmények
ab) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai
ac) önkormányzati működési kiadások

789.753 e Ft
767.869 e Ft
2.053.610 e Ft

b) Felhalmozási kiadások:
ba) önkormányzati beruházások
beruházás

3.129.042 e Ft

felújítás
felhalmozásra átadott
kölcsönök
bb) intézményi felhalmozási kiadások:
beruházások
felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök

479.145 e Ft
242.945 e Ft
7.000 e Ft
19.022 e Ft
2.053 e Ft

c) Tartalék
ca) fejlesztési céltartalék
cb) elkülönített tartalék pályázatokhoz kapcsolódó foglalk.köt.
cc) általános tartalék
cd) KEOP Szennyvízberuházás céltartalék
ce) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap

1.617 e Ft
10.000 e Ft
8.218 e Ft
211.524 e Ft
41.583 e Ft

d) Hiteltörlesztés

354.696 e Ft

Önkormányzati kiadás összesen:

8.118.077 e Ft”

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási előirányzat változásokat a 3., 4., és 5. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet 2014. szeptember 13-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. július 1-jétől kell alkalmazni.
Hatvan, 2014. szeptember 11.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármesteri jogkörben eljáró
alpolgármester

(A 32/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!)

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület döntéseit nyílt szavazással hozza. Nyílt szavazás során a települési képviselő az
ülésteremben rendelkezésre álló szavazógép igénybevételével adja le szavazatát. Amennyiben az ülésteremben a
szavazógép meghibásodik, vagy nem áll rendelkezésre, úgy a települési képviselő kézfelemeléssel szavaz.”
(2) A R. 21. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Titkos szavazás esetén a települési képviselő az ülésteremben rendelkezésre álló szavazógép
igénybevételével adja le szavazatát. Amennyiben az ülésteremben a szavazógép meghibásodik, vagy nem áll
rendelkezésre, úgy a települési képviselő szavazólap és urna segítségével szavaz. A szavazás lezárultát
követően a jegyző összesíti a leadott szavazatokat.”
2. § A R. 13. § (3) és (4) bekezdésében, és 50. § (7) bekezdésében az „öt” szövegrész helyébe a „három”
szöveg lép.
3. § Ez a rendelet 2014. szeptember 15-én lép hatályba, és 2014. szeptember 16-án hatályát veszti.
Hatvan, 2014. szeptember 11.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármesteri jogkörben
eljáró alpolgármester

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2014. SZEPTEMBER 11-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI
Határozat száma

: 675/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 11-i ülésének napirendjét a következők
szerint állapította meg:
Napirend előtt:
 Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő, előadó: Horváth Richárd alpolgármester
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. féléves beszámolójáról és feladatvégrehajtásáról
2. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft.
féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról
3. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit
Közhasznú Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról
4. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról
5. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról
6. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság féléves beszámolójáról és
feladat-végrehajtásáról
7. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezettel megkötött albérleti szerződés módosításáról és
egységes szerkezetbe foglalásáról
8. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet egyedi könyvvizsgálatáról
9. Előterjesztés Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet
módosításáról
10. Beszámoló az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról, és annak pénzügyi teljesítéséről
11. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a társulás által fenntartott Szociális,
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetésének módosításáról
12. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a társulás által fenntartott Szociális,
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. első félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi
teljesítéséről
13. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2014. I.
félévi beszámolójáról
14. Előterjesztés vízjogi létesítési engedély kiadásához kapcsolódó kártalanítási megállapodás megkötéséről
15. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
16. Előterjesztés a hatvani városi óvodák intézményvezetőinek bérmódosításáról
17. Előterjesztés a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény kulturális javainak önkormányzati
vagyonkezelésbe vételéről
18. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 2015. évi
csatlakozásról
19. Előterjesztés a Civil Alap 2014. évi augusztusi pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról
Előterjesztő, előadó az 1-19. napirendi pontig: Horváth Richárd alpolgármester
20. Előterjesztés a szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról
Előterjesztő, előadó: Köves Gábor Nándorné, a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke
21. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról
22. Előterjesztés a hatvani 2991 hrsz.-ú ingatlan kisajátításáról
23. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítéséről
24. Előterjesztés a „3. számú főút hatvani vasúti felüljáró hídszerkezet és kapcsolódó csomópont építése”
című pályázat kivitelezéséhez kapcsolódó együttműködési megállapodás megkötéséről
25. Előterjesztés a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül a „Közvilágítás energiatakarékos
átalakítása” című pályázathoz kapcsolódó döntésekről
26. Előterjesztés a MÁV Zrt. tulajdonában álló terület vadmentő dombként történő használatáról
27. Előterjesztés a Hatvan, Szúnyog szigeti 2 db 20 kV-os szabadvezeték átadás-átvételéről
28. Előterjesztés a „Regionális üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése Hatvan városában” című
pályázattal összefüggésben szükségesség váló közbeszerzési eljárások megindításáról és közbeszerzési
tanácsadó kiválasztásáról
29. Előterjesztés a „Projekt előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra” KEOP – 7.11.0/14 konstrukcióval
kapcsolatos döntésekről
30. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő számítástechnikai eszközök értékesítéséről, beszerzéséről
31. Előterjesztés víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó gördülő fejlesztési terv elfogadásáról
32. Előterjesztés műszaki ellenőri feladat megrendeléséről
33. Előterjesztés térkő üzem létesítéséhez szükséges eszközbeszerzésről
34. Előterjesztés az intézményfelújítási feladattervvel kapcsolatos döntésről

35. Előterjesztés a „Gyermekorvosi rendelő mellett parkoló építése” tárgyú közbeszerzési eljárás
megindításáról
36. Előterjesztés a „Biztosítási szolgáltatás megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
37. Előterjesztés a „Villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
38. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének módosításáról
39. Előterjesztés a Bátor Tábor területén építendő lovarda és gyalogoshíd kivitelezési munkáihoz szükséges
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
40. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 3825/3 helyrajzi számú ingatlan bérbe adásáról szóló
döntés hatályon kívül helyezéséről és használati díj megállapításáról
41. Előterjesztés a hatvani 3825/1 helyrajzi számú állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának ingyenes
megszerzése érdekében szükséges nyilatkozatról
42. Előterjesztés a nyilvános illemhely javítási munkájáról
Előterjesztő, előadó a 21-42. napirendi pontig: Horváth Richárd alpolgármester
43. Egyebek
ZÁRT ÜLÉS:
1. Előterjesztés településképi bejelentési kérelmet elutasító döntés kapcsán benyújtott fellebbezés
elbírálásáról
Előterjesztő, előadó: Horváth Richárd alpolgármester
2. Előterjesztés a „Pro Urbe” díj visszavonásáról
Előterjesztő, előadó: Szinyei András alpolgármester’
Határozat száma

: 676/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 633. (IX. 26.) 2013. évi; 173., 214., 219. (II. 27.), 282. (IV.
10.), 327., 328., 333., 334., 335., 370. (IV. 24.), 384. (V. 8.), 425., 426., 427., 428., 429., 430., 431., 432., 433.,
434., 435., 441., 442., 446., 447., 448., 449., 450., 451., 452., 455., 456., 457., 458., 459., 460., 461., 462., 463.,
464., 465., 474., 475., 476., 477., 478., 479., 480., 481., 482., 483., 484., 485., 488., 489., 490., 491., 492., 493.,
494., 496., 497., 498., 499., 500., 503., 504., 506., 507. (V. 31.), 512., 513., 514., 515., 516., 518., 519., 520.,
521., 522., 523., 524., 526., 527., 528., 529., 530., 531., 532., 534., 535., 536., 537., 538., 539., 540., 541., 542.,
543., 544., 545., 546., 547., 549., 550., 551., 552., 574., 576., 577., 578., 579., 580., 581., 582., 585., 586. (VI.
26.), 592., 593., 594., 595., 596., 597., 599., 600., 601., 602., 603., 604., 605., 607., 608., 609., 610., 611., 612.,
622., 624., 625., 626., 627., 628. (VII. 24.), 635., 636., 637., 638., 641., 661., 663., 665., 666., 667., 668., 669.,
670., 671., 672., 673., 674. (IX. 11.) 2014. évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott
polgármesteri beszámolót elfogadja.”
Határozat száma

: 677/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.
(cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2014. I. félévre szóló beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 12.
: Horváth Richárd alpolgármester
Határozat száma

: 678/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.
(cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2014. első féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges
beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 12.
: Horváth Richárd alpolgármester
Határozat száma

: 679/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) alapítója
és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető
Kft. 2014. I. félévre szóló beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 12.
: Horváth Richárd alpolgármester

Határozat száma

: 680/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) alapítója
és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető
Kft. 2014. első féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 12.
: Horváth Richárd alpolgármester
Határozat száma

: 681/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan,
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. I. félévre szóló beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 12.
: Horváth Richárd alpolgármester
Határozat száma

: 682/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan,
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. első féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges
beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 12.
: Horváth Richárd alpolgármester
Határozat száma

: 683/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely:
3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.
2014. I. félévről szóló beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 12.
: Horváth Richárd alpolgármester
Határozat száma

: 684/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely:
3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.
2014. első féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 12.
: Horváth Richárd alpolgármester
Határozat száma

: 685/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-034409,
székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési
Kft. 2014. I. félévre szóló beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 12.
: Horváth Richárd alpolgármester
Határozat száma

: 686/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-034409,
székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési
Kft. 2014. első féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 12.
: Horváth Richárd alpolgármester

Határozat száma

: 687/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes
tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. I. félévről szóló beszámolóját
elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 12.
: Horváth Richárd alpolgármester
Határozat száma

: 688/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes
tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. első féléves feladatvégrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 12.
: Horváth Richárd alpolgármester
Határozat száma

: 689/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvan Város Önkormányzata, mint bérbeadó és a
Hatvani Szociális Szövetkezet, mint bérlő között 2014. április 4. napján megkötött, és 2014. szeptember 11.
napjával egységes szerkezetbe foglaltan módosított, jelen határozat mellékletét képező albérleti szerződés
rendelkezéseit.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert a módosítással
egybefoglalt albérleti szerződés aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 12. (az okiratok aláírására)
: Horváth Richárd alpolgármester

ALBÉRLETI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről
Hatvan Város Önkormányzata
- székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.;
- KSH stat. számjel: 15729394-8411-321-10;
- adószáma: 15729394-2-10
- képviseli: Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró
alpolgármester
- mint Bérbeadó
másrészről:
Hatvani Szociális Szövetkezet
−
−
−
−
−

székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
cg.száma: 10-02-020359
adószáma: 24276722-2-10
képviseli: Lisztik Lászlóné ügyvezető elnök
mint Albérlő

között az alábbi feltételekkel:
Felek megállapítják, hogy egymással 2014. április 4.napján albérleti szerződést kötöttek, mely albérleti szerződés
rendelkezéseit közös megegyezéssel módosítják és egységes szerkezetbe foglalják az alábbiak szerint :
Előzmények:
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint bérbeadó – székhelye: 1087 Budapest,
Könyves Kálmán krt. 54-60. cgszáma: 01-10-042272- és Hatvan Város Önkormányzata, mint bérlő egymással
2014.április 4. napján bérleti szerződést kötöttek jelen bérleti szerződés tárgyát képező ingatlanok vonatkozásában,

mely bérleti szerződés 6.1. pontja szerint MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság bérbeadó
jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Hatvan Város Önkormányzata Bérlő a Hatvani Szociális Szövetkezet
részére az ingatlan használatát határozatlan időre átengedje.
1.

Szerződés tárgya

1.1 Hatvan Város Önkormányzata Bérbeadó ezennel bérbe adja, Albérlő megtekintett és ismert állapotban bérbe veszi
az alábbi Bérleményeket:
A Hatvani Járási Hivatal Járási Földhivatala Ingatlan nyilvántartásában felvett −

a hatvani 2622 hrsz-ú belterületi lakóház udvar művelési ágú, természetben Hatvan Gárdonyi utca alatt
található 3107 m2 burkolatlan terület 1,950m2 nagyságú részét

−

a hatvani 2627/1 hrsz-ú belterületi kivett vasútállomás művelési ágú ingatlan 2. számú mellékletként csatolt
helyszínrajzon vastag fekete vonallal megjelölt 4.975 m2 nagyságú területrészt, valamint az ingatlanrészen
lévő épületeket(leltári számaik: 0001796, 0001713, 0001712, 0001727) zöldség feldolgozó üzem
(zöldségtisztító-savanyító) tevékenység céljából

Felek az albérlet tárgyát képező ingatlanrészt jelen okirat aláírását megelőzően a természetben részletesen
megtekintették, és felek jelen albérleti szerződéshez mellékelik a bérlemények helyszínrajzát, melyet aláírásukkal
hitelesítenek.
2.

Szerződés időtartama

2.1
kötik.

Jelen albérleti szerződést jelen okirat aláírásának napjától kezdődő hatállyal Felek határozatlan időtartamra

A Hatvani Szociális Szövetkezet albérlő előadja, hogy az albérleti szerződés tárgyát képező ingatlanokat a TÁMOP
2.3.4.D-1/13-1/2013-0051 számú a Hatvani Szociális Szövetkezet fejlesztése az önfenntartás jegyében elnevezésű
pályázat céljainak megvalósítására kívánja használni.
Hatvan Város Önkormányzata a Hatvani Szociális Szövetkezet fenti pályázati céljának megvalósítása és
fenntartása érdekében jelen albérleti szerződést legalább annak megkötése napjától számított öt évig fenntartja,
figyelemmel a bérleti szerződés 2. 1. második bekezdésében írtakra.
3.

Albérleti díj

3.1.
Hivatkozással a jelen albérleti szerződés aláíráskor hatályos ÁFA törvény 58 §-ára, Felek megállapodnak
abban, hogy az albérlet ideje alatt a határozott idejű elszámolás szabályainak megfelelően számolnak el, azaz minden
számlán a teljesítés dátuma megegyezik a fizetési határidővel.
Felek az albérleti díj összegét: 113.336,- Ft/hó + ÁFA, azaz Egyszáztizenháromezer-háromszázharminchat forint +
ÁFA összegben határozzák meg. Az albérleti díjat Albérlő, tárgyhó elején a Bérbeadó által kiállított számla
kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles Bérbeadó számlájára átutalással kiegyenlíteni. A számla kiállítási
dátuma tárgyi hó első napja, teljesítés dátuma tárgyi hó utolsó napja.
Az albérleti díj nem tartalmazza a rezsi költségét, melyet Bérbeadó a szolgáltatótól kapott közüzemi számla alapján
havonta egy összesítő számlával az albérlő által használt terület négyzetmétere és légköbmétere alapulvételével
továbbszámláz Albérlőre. Albérlő a kiállított számla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles azt Bérbeadó
számlájára átutalással kiegyenlíteni.
Felek megállapodnak abban, hogy Albérlő vállalja Hatvan Város Önkormányzata MÁV Zrt. felé megfizetett
ügykezelési díj összegét Hatvan Város Önkormányzata részére megfizeti.
Hatvani Szociális Szövetkezet tudomással bír arról, hogy MÁV Zrt. jogosult az ügykezelési díjat évente egyoldalúan
módosítani. Albérlő az ügykezelési díj módosítását, illetve felemelését jelen szerződés aláírásával egyidejűleg
tudomásul veszi.
Albérlő tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű
késedelmi kamat megfizetésére köteles. Bérbeadót a hátralékos bér és járuléka erejéig a bérlőnek a bérlemény területén
levő vagyontárgyain zálogjog illeti meg.

3.2.
Bérbeadó az albérleti díjat (először 2015. január 1-jével) tárgyév január 1-ével a KSH által az előző évre
megadott infláció mértékéig jogosult emelni.
4.

Szerződő Felek jogai és kötelezettségei:

4.1. Hatvani Szociális Szövetkezet nyilatkozza, hogy Hatvan Város Önkormányzata a részére átadta a MÁV Zrt. és a
Hatvan Város Önkormányzata között 2014. április 4. napján megkötött bérleti szerződés másolati példányát. Hatvani
Szociális Szövetkezet nyilatkozza, hogy annak tartalmát megismerte.
4.2. A Hatvani Szociális Szövetkezet jelen okirat aláírásával egyidejűleg nyilatkozza, hogy a hivatkozott bérleti
szerződésben a bérlő részére meghatározott szerződéses kötelezettségeket, valamint a bérleti szerződés mellékleteinek
tartalmát tudomásul vette, azokat maradéktalanul betartja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
6. Egyéb kikötések:
6.1.
Felek tudomásul veszik, hogy képviseletükre és nevükben nyilatkozat tételre kizárólag a cégjegyzésre jogosult
személyek jogosultak.
6.2.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései, továbbá a nem lakáscélú helyiségek
albérletére vonatkozó jogszabályban foglaltak az irányadóak.
6.3.

Felek albérleti jogviszonyukból eredő vitás kérdéseket tárgyalás útján rendezik.

Amennyiben nem vezet eredményre úgy hatáskörüktől függően a Hatvani Járásbíróság, vagy az Egri Törvényszék
kizárólagos illetékességét köti ki.
6.4.
Jelen szerződés bármiféle módosítása és kiegészítése, és a jelen szerződéssel kapcsolatban tett bármilyen egyéb
nyilatkozat csak akkor érvényes, ha az írásos formában történik és a szerződő felek arra jogosult képviselői aláírják.
6.5.
Szerződésszegés esetén mindkét fél élhet a rendkívüli felmondás jogával. A rendkívüli felmondás joga abban
az esetben gyakorolható, amennyiben a szerződést szegő felet a másik fél a szerződésszegés megszűntetésére írásban,
határidő tűzésével, felhívta, és az így megadott határidő eredménytelenül telt el.
6.6.

Közös megegyezéssel felek bármikor jogosultak jelen albérleti szerződés megszűntetésére.

6.7.
Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik szerződő fél jogosult rendes felmondással indokolási
kötelezettség terhe nélkül a jelen albérleti szerződést felmondani 60 naptári nap felmondási idő közbeiktatása mellett. A
felmondási idő hatálya alatt felek kötelesek eleget tenni az albérleti szerződésben meghatározott kötelezettségeiknek.
6.8.Bérbeadó tájékoztatja albérlőt, hogy a jelen albérleti szerződés tárgyát képező ingatlanokat maga is bérli, erre
tekintettel amennyiben a jelen albérleti szerződés alapját képező bérleti szerződés megszűnése a jelen albérleti
szerződés megszűnését is maga után vonja.
6.9.
Albérlő, amennyiben a szerződés saját hibájából szűnik meg, a szerződés megszűnése esetén nem tarthat igényt
másik bérlemény biztosítására.
6.10. Jelen egységes szerkezetbe foglalt albérleti szerződés megkötéséhez Hatvan Város Önkormányzata Képviselőtestülete 689/2014. (IX.11.) sz. képviselő-testületi határozatával hozzájárulást adott.
Jelen okiratot Felek, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt, elolvasás és kellő megértés után, cégszerűen
jóváhagyólag aláírtak.
Hatvan, 2014. szeptember 11.
Hatvan Város Önkormányzata
képv : Horváth Richárd, polgármesteri
jogkörben eljáró alpolgármester
bérbeadó

Hatvani Szociális Szövetkezet
Képv.: Lisztik Lászlóné ügyv. elnök
bérlő

Határozat száma

: 690/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 Hatvan, Kossuth
tér 2., cg.száma: 10-02-020359) tagja felkéri a GMB HOLDING Pénzügyi Szolgáltató Kft. (székhely: 5100
Jászberény, Zirzen Janka u. 6.) könyvvizsgálót arra, hogy Hatvani Szociális Szövetkezet gazdasági
tevékenységét, gazdasági tervezését, jövedelmezőképességét ágazatonkénti bontásban 2013. február 20. és
2014. július 31. napja közötti időszak vonatkozásában vizsgálja meg annak érdekében, hogy Hatvan Város
Önkormányzata megbízható és valós gazdasági adatok alapján tudjon határozni a Hatvani Szociális Szövetkezet
fejlesztése érdekében meghozandó jövőbeni kérdésekben.
A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert a könyvvizsgálat lefolytatásához szükséges
jognyilatkozatok megtételére.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 30.
: Horváth Richárd alpolgármester
Határozat száma

: 691/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. I. félévi gazdálkodásról és annak
pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 12.
: Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján

(A 691/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 692/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat
1. és 2. mellékletét képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2014. évi költségvetésének
módosítását:
a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal ) csökkentett
bevételi főösszegét 296.480 ezer Ft-ban
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 297.048 ezer Ft-ban állapítja meg.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 15.
: Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján

(A 692/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 693/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1. és 2. mellékletét
képező, a társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetésének
módosítását:
a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal ) csökkentett
bevételi főösszegét 296.428- ezer Ft-ban
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 296.428- ezer Ft-ban állapítja meg.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 15.
: Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján

(A 693/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 694/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1., 2. és 3.
mellékletét képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2014. első félévi gazdálkodásáról és
annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 15.
: Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján

(A 694/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)

Határozat száma

: 695/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2014. I. félévi gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről
szóló beszámolót, és azt annak 1. sz. mellékletével együtt jóváhagyólag elfogadja. A képviselő-testület
felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert, hogy a Társulási Tanács ülésén a társulás 2014. I. félévi
beszámolójának elfogadásának tárgyában igennel szavazzon.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 15.
: Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján

(A 695/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 696/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás vízjogi létesítési engedély kiadásához kapcsolódóan együttműködési megállapodást köt a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal a jelen határozat mellékletét képező együttműködési megállapodás
minta szerinti tartalommal.
A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármestert az
együttműködési megállapodás aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 15. (együttműködési megállapodás aláírására)
: Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

(A 696/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 697/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítését
2014. szeptember 12-i hatállyal a határozat mellékletét képező belső szervezeti felépítést bemutató ábra szerint
módosítja.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 12.
: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

(A 697/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 698/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal (székhely: 3000
Hatvan, Kossuth tér 2.) dolgozói létszámát 2014. szeptember 12. napjától 133 fő köztisztviselői, közszolgálati
ügykezelői és munkavállaló tevékenységet ellátó álláshellyel, 57 fő közalkalmazotti álláshellyel, 3 fő
önkormányzati tanácsadói (főtanácsadói) álláshellyel és 10 fő rehabilitált munkavállalói álláshellyel, összesen 203
fő álláshellyel hagyja jóvá.
Az illetmények és járulékok különbözetének fedezete Hatvan város 2014. évi költségvetésében rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 12.
: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
Határozat száma

: 699/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan,
Balassi Bálint út 44.) óvodavezetője, Pető Lászlóné illetményét a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
alapján az alábbiak szerint állapítja meg:
(…)”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 14.
: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján

Határozat száma

: 700/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros
Lázár út 49-51.) óvodavezetője, Tormáné Tóth Éva illetményét a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
alapján az alábbiak szerint állapítja meg:
(…)”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 14.
: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 701/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan,
Bajcsy-Zsilinszky út 10.) óvodavezetője, Tircsi Erika Bernadett illetményét a magasabb vezetői feladatainak
ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
alapján az alábbiak szerint állapítja meg:
(…)”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 14.
: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 702/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor
Kálmán út 13.) óvodavezetője, Simon Attiláné illetményét a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
alapján az alábbiak szerint állapítja meg:
(…)”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 14.
: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 703/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós
Alfréd utca 3.) óvodavezetője, Ludányi Mária Magdolna illetményét a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
alapján az alábbiak szerint állapítja meg:
(…)”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 14.
: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 704/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai
utca 9.) óvodavezetője, Varsányiné Kondek Mónika illetményét a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
alapján az alábbiak szerint állapítja meg:
(…)”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 14.
: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján

Határozat száma

: 705/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan,
Vörösmarty tér 1.) óvodavezetője, Padányiné Kalocsai Edit illetményét a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
alapján az alábbiak szerint állapítja meg:
(…)”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 14.
: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 706/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Nemzeti Vagyonkező Zrt.-vel (székhely: 1133 Budapest,
Pozsonyi út 56.; cégjegyzékszám: 01-10045784; statisztikai számjel: 14077340-6420-114-01, adószám: 14077340-244) vagyonkezelési szerződést köt.
A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény
kulturális javainak vagyonkezelésbe vételére vonatkozóan, hogy az önkormányzat nevében a vagyonkezelési
szerződést megkösse és az ezzel kapcsolatos eljárás során a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 30. (megállapodás aláírására)
: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda és a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 707/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező csatlakozási
nyilatkozat aláírásával kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójához.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert, 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 2015. évi költségvetésébe
betervezi.

3.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 3-ig kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázatát a Hatvan város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók részére, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói
jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan
képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati kiírást – mely jelen határozat 2. sz. mellékletét
képezi – a Hatvani Hírlap című önkormányzati lapban, az önkormányzat hirdetőtábláján és Hatvan város
honlapján közzéteszi.

4.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 3-ig kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázatát a Hatvan város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű fiatalok részére, akik a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások,
vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati kiírást – mely jelen határozat 3. sz. mellékletét
képezi – a Hatvani Hírlap című önkormányzati lapban, az önkormányzat hirdetőtábláján és Hatvan város
honlapján közzéteszi.”

Határidő
Felelős

: 1. pont: 2014. szeptember 30. (A csatlakozási nyilatkozat aláírására)
2. pont: 2015. február 15.
3-4. pont: 2014. október 3. (Közzétételre)
: 1., 3-4. pont: Horváth Richárd alpolgármester a Hatósági Iroda útján
2. pont: Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján

(A 707/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!)

Határozat száma

: 708/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014 (II.14)
önkormányzati rendeletben az általános tartalékból 751.000,-Ft-ot, valamint a hatvani civil szervezetek
támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Nemzetiségi keret második félévi
keretösszegét, 195.000,- Ft-ot pályázat hiányában, az Egyházi keretből 651.000,-Ft-ot a beérkezett pályázatok
alacsony száma miatt, a Szociális keretből 95.000,-Ft-ot átcsoportosít. Ezen összegekből 975.000,-Ft az
Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keret második félévi keretösszegéhez kerül, mely így
4.550.000,- Ft-ra emelkedik, 484.000,-Ft a Sportfeladatokat, célokat támogató keret második félévi
keretösszegéhez kerül, mely így 1.680.000,-Ft-ra emelkedik, és 233.000,-Ft az Ifjúsági keret második félévi
keretösszegéhez kerül, mely így 1.013.000,-Ft-ra emelkedik.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 22.
: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 709/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keretre
benyújtott pályázatok alapján a jelen határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja
a felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi
költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek
támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 22. (értesítésre)
: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján

Önszerveződő, öntevékeny közösséget támogató keretre benyújtott pályázatok
(A rendelkezésre álló második félévi pályázati keretösszeg összesen: 4.550.000,- Ft)
Pályázó szervezet neve

A pályázat célja

Igényelt összeg

Javasolt
(megszavazott)
összeg

TILMA a Gyermekművészetért
Közhasznú Alapítvány

„Ezer színű világ” X. Nemzetközi
Jubileumi Gyermekrajz Vándorkiállítás

200.000,-Ft

100.000,-Ft

Hatvani Közművelődésért Alapítvány

Földrajzi ismeretterjesztés

50.000,-Ft

40.000,-Ft

Ratkó József Közművelődési Egyesület

Irodalmi ismeretterjesztés az Ady Endre
Könyvtárban

150.000,-Ft

0

Hatvani Óvodás Gyermekmosoly
Közhasznú Alapítvány

„Minden gyermek tehetséges
valamiben...”

200.000,-Ft

100.000,-Ft

SZIRKÉK – Szent István Római
Katolikus Énekkar

SZIRKÉK – Adventi Műsor

200.000,-Ft

200.000,-Ft

Újhatvani Római Katolikus Általános
Iskola Diákönkormányzata

Iskolai Zarándoklat - Sportnap

200.000,-Ft

100.000,-Ft

Észak - Magyarországi Sclerosis
Multiplex Egyesület

ESZME 2014. évi működésének
támogatása

200.000,-Ft

100.000,-Ft

XXI. század Gyermekeiért Nevelési és
Oktatási Alapítvány

„ Hinta Palinta”

200.000,-Ft

100.000,-Ft

Bajza Alapítvány

Mit ránk hagytak a századok

200.000,-Ft

80.000,-Ft

POLIGLOTTOK (Hatvani Bajza József
Gimnázium és Szakközépiskola)

„Ablakok a világra”

200.000,-Ft

80.000,-Ft

Öntevékeny kör a Bajzában tudományos
kutatásokra (Hatvani Bajza József
Gimnázium és Szakközépiskola)

Kutakodj!

200.000,-Ft

50.000,-Ft

Hatvani Vörösmarty téri Óvodásokért
Alapítvány

„Szó ami Szó, gyógyít ez a só” (Óvodai
prevenció a légúti megbetegedések

200.000,-Ft

100.000,-Ft

ellen)
Petőfibányai Lóbarát, Természetvédő és
Hagyományőrző Közhasznú Egyesület

Hatvani Környezetvédelmi Lovas
Járőrszolgálat

200.000,-Ft

200.000,-Ft

„Karrier” Nemzetközi Oktatási és
Művészetért Alapítvány

2. féléves működési költség támogatása

200.000,-Ft

200.000,-Ft

Hatvani Szimfonikus Zenekar (VOKE
Liszt Ferenc Művelődési Ház)

Újévi koncert előkészítése és
lebonyolítása

200.000,-Ft

200.000,-Ft

Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas Klub
(VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház)

Őszi rendezvénysorozat 2014. Liszt
Ferenc Nyugdíjas Klub

200.000,-Ft

200.000,-Ft

Fotógrafikus Műhely Dali (VOKE Liszt
Ferenc Művelődési Ház)

Hatvani megújulások fotográfiákon

200.000,-Ft

80.000,-Ft

Hatvani Műhely – Irodalmi Tagozat
(VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház)

Hatvani portrék könyv megjelentetése

200.000,-Ft

200.000,-Ft

Alapítvány a hatvani I. István Általános
Iskola támogatására

Táncház nemzetek táncaival

200.000,-Ft

80.000,-Ft

Hatvan a Tanügynek Közhasznú
Alapítvány

120 éves a Hatvani Kossuth Lajos
Általános Iskola ünnepi
rendezvénysorozata

200.000,-Ft

200.000,-Ft

Naplemente Nyugdíjas Klub
(Grassalkovich Művelődési Ház)

A Naplemente Nyugdíjas Klub 2. félévi
„kiemelt” programjainak szervezési
költségeire

200.000,-Ft

200.000,-Ft

Mesevilág Kör (Grassalkovich
Művelődési Ház)

Színes Állatvilág interaktív társasjáték
készítése

140.000,-Ft

80.000,-Ft

Hatvani Szent Adalbert Kórus
(Grassalkovich Művelődési Ház)

A Hatvani Szent Adalbert Kórus
technikai eszközeinek bővítésére

180.000,-Ft

180.000,-Ft

Játszóházvezetők Alkotóközössége
(Grassalkovich Művelődési Ház)

A játszóházi foglalkozások megtartása

150.000,-Ft

60.000,-Ft

Rockjam zenekar (Grassalkovich
Művelődési Ház)

Rockjam zenekar technikai feltételeinek
javítása

200.000,-Ft

50.000,-Ft

Hatvani Akrobatikus Rock and Roll
csoport (Grassalkovich Művelődési Ház)

A Hatvani Akrobatikus Rock and Roll
csoport területi versenyekre való buszos
utazásainak finanszírozása

200.000,-Ft

150.000,-Ft

Hatvani Fiúk zenekar (Grassalkovich
Művelődési Ház)

A Hatvani Fiúk zenekar eszközeinek
fejlesztésére

200.000,-Ft

50.000,-Ft

Shadows Club 60 (Grassalkovich
Művelődési Ház)

A Shadows Club 60 zenekar technikai
eszközeinek fejlesztésére

165.000,-Ft

80.000,-Ft

Corelli Consort (Grassalkovich
Művelődési Ház)

A Corelli Consort Őszi
hangversenyeinek lebonyolítására

200.000,-Ft

150.000,-Ft

Concerto 60 Kamarazenekar
(Grassalkovich Művelődési Ház)

A Concerto 60 Kamarazenekar

200.000,-Ft

100.000,-Ft

Lator Blues Band (Grassalkovich
Művelődési Ház)

A Lator Blues Band felszerelésének
bővítése

200.000,-Ft

80.000,-Ft

Rockin ' RockCats (Grassalkovich
Művelődési Ház)

A Rockin ' RockCats zenekar 20.
születésnapi rendezvényének támogatása

200.000,-Ft

200.000,-Ft

HCHC (Grassalkovich Művelődési Ház)

A HCHC zenekar technikai eszközeinek
bővítése

176.660,-Ft

80.000,-Ft

Falcon zenekar (Grassalkovich
Művelődési Ház)

A Falcon zenekar promóciós
videoklipjének forgatása

200.000,-Ft

80.000,-Ft

Ága Bága Együttes (Grassalkovich
Művelődési Ház)

Az Ága Bága együttes technika
feltételeinek javítása

180.000,-Ft

150.000,-Ft

Treff együttes (Grassalkovich Művelődési
Ház)

A Treff Karácsony rendezvény
szervezési költségei

200.000,-Ft

200.000,-Ft

Nóta Klub (Grassalkovich Művelődési
Ház)

Maradj még fecske madár … nótaestek
az őszi fesztiválon

100.000,-Ft

100.000,-Ft

BőrtáSKA zenekar (Grassalkovich
Művelődési Ház)

A BőrtáSKA zenekar technikai
feltételeinek javítása

200.000,-Ft

50.000,-Ft

7.091.660,-Ft

4.550.000,- Ft

Összesen:
Határozat száma

: 710/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Sportfeladatokat, célokat támogató keretre benyújtott pályázatok
alapján a jelen határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt
alapítványokat, civil szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről
szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezetek támogatásának
átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 22. (értesítésre)
: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján

Sportfeladatokat, célokat támogató keretre benyújtott pályázatok
(A rendelkezésre álló második félévi pályázati keretösszeg összesen: 1.680.000,- Ft)
Pályázó szervezet neve

A pályázat célja

Igényelt összeg

Javasolt
(megszavazott)
összeg

Hatvani Sakk -Kör

2014. évi működési költségek
támogatása

100.000,-Ft

80.000,-Ft

Maassluis – Hatvan Testvérvárosi
Egyesület

Maassluis város 400 éves évfordulója
alkalmából megrendezett sport- és
kulturális eseményeken való
megjelenés támogatása

200.000,-Ft

150.000,-Ft

Hatvani Thai-Box Egyesület

A Hatvani Thai-Box Egyesület
működési költségeihez, illetve
sportcéljaihoz kért támogatás

200.000,-Ft

200.000,-Ft

Pulzus Sport Egyesület

A Pulzus SE sportversenyen való
részvételének támogatása

200.000,-Ft

200.000,-Ft

CIT – CAR Táncsport Egyesület

Versenytáncos és utánpótlás csoport
működése Hatvanban

200.000,-Ft

200.000,-Ft

„Bakancs” Egyesület (Hatvani Bajza
József Gimnázium és Szakközépiskola)

TORTÚRA

200.000,-Ft

50.000,-Ft

Hatvani Harcművészek a Gyermekekért
Alapítvány

A Hatvani Harcművészek a
Gyermekekért Alapítvány éves
működésének megvalósítására

200.000,-Ft

100.000,-Ft

ITF Harcművészetekért Alapítvány

Őszi – Téli versenyek nevezési díjai,
utazási szállási költségei, Európa Kupa
(külföldi és hazai versenyek)

200.000,-Ft

150.000,-Ft

Hatvani Szabadidősport Egyesület

Nemzetközi versenyen való részvétel

200.000,-Ft

200.000,-Ft

LÉLEKZET Gyermek és Ifjúságvédelmi
Képességfejlesztő Alapítvány

„HATVANI HOKI” Jégkorongcsapat
elindítása a bajnokságban

200.000,-Ft

100.000,-Ft

TKD Spirit Egyesület

„TKD Spirit Hatvanért” A TDK Spirit

290.000,-Ft

150.000,-Ft

Egyesület sporttehetségeinek
támogatása nemzetközi színtéren –
EURÓPA KUPA 2014
Újszerű Technikai Sportok Egyesülete

Az Újszerű Technikai Sportok
Egyesülete egységes arculatának
kialakítása, valamint működési
eszközeinek fejlesztése

Összesen:
Határozat száma

150.000,-Ft

100.000,-Ft

2.340.000,-Ft

1.680.000,- Ft

: 711/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Ifjúsági keretre benyújtott pályázatok alapján a jelen határozat
mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és
csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati
rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök”
költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 22. (értesítésre)
: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján

Ifjúsági keretre benyújtott pályázatok
(A rendelkezésre álló második félévi pályázati keretösszeg összesen: 1.013.000,- Ft)
Pályázó szervezet neve

A pályázat célja

Igényelt összeg

Javasolt
(megszavazott)
összeg

Hatvan Jókai úti Óvodáért
Alapítvány

Az óvodai nevelőmunkát segítő eszközök
beszerzése – Óvodai ünneplő ruhák varratása

180.000,-Ft

80.000,-Ft

Hatvani 5-ös Iskoláért, Uszodáért
Alapítvány

Ivókút a Hatvani 5. Számú Általános Iskola
tanulóinak

140.000,-Ft

80.000,-Ft

A Hatvani 5. Számú Általános
Iskola Diákönkormányzata

Udvari padok a Hatvani 5. Számú Általános
Iskola tanulóinak

140.000,-Ft

80.000,-Ft

Nyitott Ház Közhasznú
Alapítvány

Advent a Nyitott Házban

200.000,-Ft

120.000,-Ft

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD A
BAJZÁBAN

EGÉSZSÉGEDRE

200.000,-Ft

80.000,-Ft

Brunszvik Kisded Alapítvány

Közlekedik a család

200.000,-Ft

63.000,-Ft

Hatvankodók Néptánc
Közhasznú Egyesület

Táncház és hozzá kapcsolódó kézműves
foglalkozás szervezése

200.000,-Ft

200.000,-Ft

A Hatvani Szent István Általános
Iskola Diákönkormányzata

Őszi sokadalom

200.000,-Ft

80.000,-Ft

Hatvani Kodály Zoltán Általános
Iskola Diákönkormányzata

A tanulók szabadidős tevékenységének
biztonságos megteremtése az iskola udvarán

198.300,-Ft

150.000,-Ft

CORELLI 60 Zenéért és
Gyermekekért Közhasznú
Alapítvány

Hatvani Országos Zeneiskolai Barokk Fesztivál

200.000,-Ft

80.000,-Ft

1.858.000,-Ft

1.013.000,- Ft

Összesen:
Határozat száma

: 712/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Egyházi keretre benyújtott pályázatok alapján a jelen határozat
mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és
csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati

rendelet 2/e. mellékletében az
költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

„alapítványoknak,

szervezetek

támogatásának

átadott

pénzeszközök”

: 2014. szeptember 22. (értesítésre)
: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján

Egyházi keretre benyújtott pályázatok
(A rendelkezésre álló második félévi pályázati keretösszeg összesen: 349.000,- Ft)
Pályázó szervezet neve

A pályázat célja

Igényelt összeg

Javasolt
(megszavazott)
összeg

Hatvani Református
Egyházközösség

Mobil hangosítási rendszer fejlesztése II.
ütem

149.000,-Ft

149.000,-Ft

Új Hatvani Szent István Alapítvány

Kiállítóterem kialakítás az Új – Hatvani
Római Katolikus Templomban

200.000,-Ft

200.000,-Ft

349.000,-Ft

349.000,-Ft

Összesen:
Határozat száma

: 713/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint a Szociális és egészségügyi keret terhére
150.000,- Ft támogatást nyújt a Magyar Rákellenes Liga által szervezett „önkéntes képzés Hatvanban” elnevezésű
program megtartásához.
A Magyar Rákellenes Liga 2015. január 10. napjáig köteles a pályázaton elnyert teljes összeg felhasználásáról
való elszámolásra és a szakmai beszámoló benyújtására.
A pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2/e.
mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. október 15. (a szerződés aláírására)
2015. január 10. (elszámolás és szakmai beszámoló benyújtására)
: Horváth Richárd alpolgármester a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 714/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint a Szociális és egészségügyi keret terhére
130.000,- Ft támogatást nyújt a Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete által szervezett, „Hatvani véradók
társadalmi megbecsülését kifejező rendezvény támogatása” című program megtartásához.
A Magyar Vöröskereszt Hatvani Területi Szervezete 2015. január 10. napjáig köteles a pályázaton elnyert teljes
összeg felhasználásáról való elszámolásra és a szakmai beszámoló benyújtására.
A pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2/e.
mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. október 15. (a szerződés aláírására)
2015. január 10. (elszámolás és szakmai beszámoló benyújtására)
: Horváth Richárd alpolgármester a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 715/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint a Szociális és egészségügyi keret terhére 80.000,Ft támogatást nyújt a Brunszvik Kisded Alapítvány, „Piros alma odafenn a fán” című program megtartásához.
A Brunszvik Kisded Alapítvány 2015. január 10. napjáig köteles a pályázaton elnyert teljes összeg
felhasználásáról való elszámolásra és a szakmai beszámoló benyújtására.
A pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2/e.
mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. október 15. (a szerződés aláírására)
2015. január 10. (elszámolás és szakmai beszámoló benyújtására)
: Horváth Richárd alpolgármester a Hatósági Iroda útján

Határozat száma

: 716/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II.
10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Herceg Dávid, Molnár Benedek, Kádár Balázs, Pető Boldizsár,
Sedenszki Hunor András, Ludányi Dóra, Bognár Gréta, Mezei Boglárka Réka, Varga Mirabella, Szombati
Barnabás, Nagy Viktor Tamás, Szabó Gyula Szilveszter, Sándor Levente, Őszi Nóra, Gócza Máté, Hordós
Hanna Gerda, Csajkás Luca Flóra, Varga Levente, Pálmány Nóra, Pálmány Liza, Püspöki Zsanna, Bürger
Boglárka gyermekeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének
betöltése napjától vehet igénybe;
2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 880.000,- Ft – azaz Nyolcszáz-nyolcvanezer forint
– támogatást biztosít Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet
2/b. mellékletében, a szociális feladatokban szereplő „babakötvény” előirányzat terhére.
Határidő
Felelős

: 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva)
: Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 717/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2991 helyrajzi számú, természetben Hatvanban a
Balassi Bálint úton található, 129 m2 nagyságú, „beépítetlen terület + lépcső” megnevezésű ingatlan
vonatkozásában felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert, hogy az ingatlan tulajdonosával tárgyaljon,
és részére az ingatlan forgalmi értékén, legfeljebb mindösszesen bruttó 330.000,-Ft keretösszeg erejéig vételi
ajánlatot tegyen, annak elfogadása esetén pedig helyi közút fejlesztése céljából kisajátítást helyettesítő
adásvételi szerződést kössön vele az önkormányzat nevében.
2. Arra az esetre, ha e határozat 1. pontja alapján megtett ajánlat nyomán az adásvételi szerződés megkötése a
kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 3. § (2) bekezdésében felsorolt valamely okból meghiúsul, a
képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert, hogy kisajátítási eljárás lefolytatását
kérelmezze helyi közút fejlesztése céljából a hatáskörrel rendelkező illetékes közigazgatási szervtől, és az
eljárás eredményes lefolytatása érdekében a szükséges eljárási cselekményeket elvégezze.
3. A képviselő-testület e határozat 1. és 2. pontjában meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges
pénzügyi forrást 330.000,-Ft erejéig Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hatvan város 2014.
évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletében a „Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás, értékbecslés” költséghely terhére biztosítja.”
Határidő
Felelős

: 2014. október 15. (vételi ajánlat megtételére)
: Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 718/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 5318/2/A/3 helyrajzi
számú, természetben a Grassalkovich út 8. fsz. 1. szám alatt található 89 m2 nagyságú, lakás megnevezésű
ingatlant, legalább bruttó 3.700.000,- Ft, azaz Hárommillió-hétszázezer forint értéken el kívánja idegeníteni
versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban
foglaltak szerint.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 15. (meghirdetésre)
: Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján

Pályázati felhívás
A nyílt pályázati eljárásként meghirdetett versenyeztetés meghirdetője:
Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; tel.: 542-300)
A versenyeztetés eljárási rendje: Pályázati eljárás
A pályázat tárgya: Hatvan, belterület 5318/2/A/3 helyrajzi számú, természetben a Grassalkovich út 8. fsz. 1. szám
alatti társasházban találhatói, lakás megnevezésű, forgalomképes ingatlan értékesítése lakhatási lehetőség
megteremtése céljából.
Az értékesítésre kínált ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai, eyéb jellemzői:
Az ingatlanrész tulajdonjoga kizárólagosan Hatvan Város Önkormányzatát illeti meg.
-Hrsz.: 5318/2/A/3
-Területe: 89 m2
-Fekvése: belterületi
-Címe: 3000 Hatvan, Grassalkovich út 8. fsz. 1
-Közműellátottság: komfort nélküli.
-Terhek: az ingatlan tehermentes
A pályázati ajánlattétel feltételei:

Minimális vételár: bruttó 3.700.000,- Ft, azaz bruttó Hárommillió hétszázezer forint, mely értéket el nem érő vételár
ajánlat esetén az ingatlant elidegeníteni nem lehet.
Ajánlati biztosíték: a minimális bruttó vételár 10 %-a, mely az alábbi számlára fizetendő: Hatvan Város
Önkormányzata Költségvetési Elszámolási Számla (Kereskedelmi és Hitel bank Zrt.10403538-49575051-56561001)
Az ajánlati biztosíték összege a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetén
visszafizetésre kerül az elbírálást követő 30 napon belül.
Fizetési feltétel: szerződéskötéskor egy összegben.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait (magánszemély: név, anyja neve, születési hely és idő, személyi
szám, adóazonosító jele, lakcím; gazdasági társaság: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, cégjegyzésre
jogosult személy neve) annak megjelölését, hogy a hatvani, 5318/2/A/3 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozik a
pályázat, a vételi ajánlatot, a vételár megfizetésére vonatkozó és más pályázati feltételek elfogadásáról szóló
nyilatkozatot, az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást.
A pályázati ajánlatok beérkezésének határideje, helye, módja: 2014. október 31. 13:00 óra
Helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda Titkárság, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Módja: A pályázati ajánlatokat zárt , címzés nélküli, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban „ 5318/2/A/3
helyrajzi számú ingatlan” jeligével ellátva kell benyújtani.
Pályázati ajánlatok bontásának ideje, helye, elbírálása: 2014. november 3. 10:00 óra a Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság által, a bontás helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatvan – tanácskozó terem. Az
elbírálás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülésén történik. A pályázati ajánlatok
elbírálását követően a nyertes pályázó kiértesítésre kerül. Nyertes pályázó, aki a jelen felhívásnak megfelelő tartalmú
érvényes pályázatot benyújtók közül a legmagasabb vételárat ajánlja meg.
Szerződéskötés: Az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötését a nyertes pályázóval a döntésről való
kiértesítéstől számított 90 napon belül kezdeményezi Hatvan Város Önkormányzata.
Ajánlati kötöttség: A pályázati ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott pályázati ajánlatok nem
módosíthatóak, az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik. Az ajánlattevő az ajánlattételi
határidőtől számított 90 napig kötött az ajánlatához, kivéve, ha a pályázat kiírója egyik ajánlattevővel sem kíván
szerződést kötni.
Hatvan Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot arra, hogy a beérkezett pályázati ajánlatok elbírálását
követően a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, nyertes pályázat esetén a pályázót az ingatlanra vonatkozóan
felújítási kötelezettség terhelje, az önkormányzatot elő/visszavásárlási jog illeti meg a szerződés megkötése időpontját
követő 3. év december 31. napjáig.
Pályázat kiírója javasolja: A későbbi esetleges jogviták elkerülése céljából a fentieken túl, a pályásó saját
feleleősségére és költségére szerezzen be minden olyan további kiegészítő információt pályázat tárgyáról, amely a
befektetési, vásárlási szándék körültekintő megalapozásához szükséges lehet.
További Információk:
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda
Telefon: 37/542-361, Fax: 37/542-313, e-mail cím: koltsegvetes@hatvan.hu
Személyesen: ügyfélfogadási napokon Rékasi Éva osztályvezetőnél.
Határozat száma

: 719/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KÖZOP-3.5.0.09-11-2013-0008 azonosító számú, „3. sz. főút
hatvani vasúti felüljáró hídszerkezet felújítása és kapcsolódó csomópont építése” című pályázathoz kapcsolódóan
együttműködési megállapodást köt a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel az önkormányzat tulajdonában és
kezelésében lévő közvilágítási hálózat kiépítése tárgyában a jelen határozat mellékletét képező együttműködési
megállapodás minta szerinti tartalommal.
A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármestert az
együttműködési megállapodás aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 15. (Együttműködési megállapodás aláírására)
: Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

(A 719/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 720/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-2014-5.5.0/K kódszámú „Közvilágítás
energiatakarékos átalakítása” című pályázat megvalósításához szükséges projektmenedzsment feladatok
elvégzésével a ENVECON Kft.-t (székhely: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 33.) bízza meg, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 2.320.000,-Ft megbízási díjért, azzal a feltétellel, hogy a
szerződés a pályázati forrás nyújtásáról szóló támogatási szerződés aláírásának napján léphet hatályba.
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 20. (szerződéskötésre)
: Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Határozat száma

: 721/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-2014-5.5.0/K kódszámú „Közvilágítás
energiatakarékos átalakítása” című pályázat megvalósításához szükséges kötelező nyilvánosság biztosításával
járó feladatok elvégzésével a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.)
bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 1.174.750,-Ft megbízási díjért, azzal
a feltétellel, hogy a szerződés a pályázati forrás nyújtásáról szóló támogatási szerződés aláírásának napján léphet
hatályba.
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 20. (szerződéskötésre)
: Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 722/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-2014-5.5.0/K kódszámú „Közvilágítás
energiatakarékos átalakítása” című pályázat megvalósításához szükséges műszaki ellenőri feladatok
elvégzésével az ENVECON Kft.-t (székhely: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 33.) bízza meg, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 2.832.100,-Ft megbízási díjért, azzal a feltétellel, hogy a
szerződés a pályázati forrás nyújtásáról szóló támogatási szerződés aláírásának napján léphet hatályba.
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 20. (szerződéskötésre)
: Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 723/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-2014-5.5.0/K kódszámú „Közvilágítás
energiatakarékos átalakítása” című pályázat megvalósításához szükséges auditori feladatok elvégzésével a
Sistrade Kft.-t (székhely: 7625, Pécs, Magaslati út 47. A ép. 2. em. 14) bízza meg, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 317.500.,-Ft megbízási díjért, azzal a feltétellel, hogy a szerződés a pályázati
forrás nyújtásáról szóló támogatási szerződés aláírásának napján léphet hatályba.
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 20. (szerződéskötésre)
: Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 724/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert, hogy a Magyar
Államvasutak Zrt. tulajdonában álló, hatvani 02/2 hrsz.-ú, 3 ha 1886 m2 nagyságú, kivett közforgalmú vasút
megnevezésű ingatlanból 1 ha 2760 m2 nagyságú terület bérletére vonatkozóan az önkormányzat nevében
megállapodást kössön, valamint az ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba kerüléséhez szükséges
eljárásban a szükséges jognyilakozatokat megtegye.
A képviselő-testület e határozatban meghatározott feladat végrehajtáshoz szükséges pénzügyi forrást 2014. évre
70.000,- Ft erejéig az általános tartalék költséghely terhére biztosítja. 2015. évre vonatkozóan 200.000,- Ft erejéig
a 2015. évi költségvetésben megtervezésre kerül.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 30. (bérleti szerződés megkötésére és a tualajdonba adási kérelem
előterjesztésére)
: Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 725/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Szúnyog szigeti 2 db 20 kV-os szabadvezeték
(közcélú hálózat) saját költségen történő kiváltása során megépülő, 7.787.972,- Ft + ÁFA értékű berendezéseket
üzemeltetésre vagyonjogilag térítésmentesen átadja az ÉMÁSZ Hálózati Kft. részére.
A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert a közcélú hálózat átadás-átvételéről szóló
megállapodás aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 30. (a szerződés aláírására)
: Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Határozat száma

: 726/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-7.9.0/12-2014-0042 azonosítószámú, „Regionális
Üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése Hatvan Városában” című pályázat keretében „Tervezési
szolgáltatás megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás
keretében. A beszerzés becsült értéke nettó 51.400.000.-Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tervezési szolgáltatás megrendelése” elnevezésű,
51.400.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében lefolytatandó
közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.)
számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.”
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;
3.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító tanácsadó cég delegált képviselője.
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 30. (az eljárást megindító felhívás feladására)
: Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 727/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-7.9.0/12-2014-0042 azonosítószámú, „Regionális
Üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése Hatvan Városában” című pályázat keretében „Tanulmányok,
vizsgálatok megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli
eljárás keretében, részajánlattételi lehetőség biztosításával. A beszerzés becsült értéke 23.600.000.-Ft.
Az 1. rész elnevezése „Változatelemzés, megvalósíthatósági tanulmány és CBA elkészítése”, becsült értéke nettó
18.000.000-Ft.
A 2. rész elnevezése „Üzleti terv elkészítése”, becsült értéke nettó 5.600.000.-Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tanulmányok, vizsgálatok megrendelése” elnevezésű,
23.600.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében
lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a
20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;
3.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító tanácsadó cég delegált képviselője.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 30. (az eljárást megindító felhívás feladására)
: Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 728/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-7.9.0/12-2014-0042 azonosítószámú, „Regionális
Üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése Hatvan Városában” című pályázat keretében „Környezeti
hatásvizsgálati dokumentáció átdolgozása” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti,
hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés becsült értéke nettó 7.100.000.-Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Környezeti hatásvizsgálati dokumentáció átdolgozása”
elnevezésű, 7.100.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében
lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a
20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;
3.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító tanácsadó cég delegált képviselője.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 30. (az eljárást megindító felhívás feladására)
: Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Határozat száma

: 729/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-7.9.0/12-2014-0042 azonosítószámú, „Regionális
Üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése Hatvan Városában” című pályázat keretében „Kötelező
nyilvánosság biztosítás megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti,
hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés becsült értéke nettó 11.600.000.-Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kötelező nyilvánosság biztosítás megrendelése”
elnevezésű, 11.600.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében
lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a
20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;
3.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító tanácsadó cég delegált képviselője.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 30. (az eljárást megindító felhívás feladására)
: Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 730/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-7.9.0/12-2014-0042 azonosítószámú, „Regionális
Üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése Hatvan Városában” című pályázattal összefüggésben
szükségessé váló közbeszerzési eljárások tekintetében a közbeszerzési tanácsadói tevékenységgel a Biczi és
Tuzson Ügyvédi Iroda (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 11.) bízza meg, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 9.906.000.-Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 20. (szerződéskötésre)
: Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 731/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a KEOP-7.11.0/14 pályázati
konstrukcióra komplex vízkár elhárítási rendszerek kiépítésének előkészítése érdekében. A támogatási intenzitás
100%, a projektek maximális elszámolható költsége 300 millió Ft. A képviselő-testület felhatalmazza Horváth
Richárd alpolgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására. A képviselő-testület felhatalmazza
Horváth Richárd alpolgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására.”
Határidő
Felelős

: pályázati felhívás megjelenését követő 45 napon belül (pályázat benyújtására)
: Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 732/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete bruttó 25.400,-Ft/db áron értékesíti a képviselő-testületi illetve
a bizottsági tagok, valamint a munkájukat segítő hivatali dolgozók részére az általuk használt laptopokat.”
Határidő
Felelős

: 2014. október 10.
: Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 733/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert a képviselőtestületi, illetve a bizottsági tagok részére szükséges, új laptopok megvásárlásához az árajánlatok bekérésére. A
képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlattevőtől a
laptopokat megrendelje az ezen határozat keretében biztosított pénzügyi forráson belül.
A képviselő-testület a beszerzéshez a szükséges fedezetet 6.000.000 Ft összegben a Hatvan város 2014. évi
költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Hatvani
Közös Önkormányzati Hivatal számítástechnikai fejlesztése” költséghelyen biztosítja.”
Határidő
Felelős

: 2014. október 10.
: Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján

Határozat száma

: 734/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Heves Megyei Vízmű Zrt. (székhely: 3300 Eger,
Hadnagy u. 2.) által elkészített gördülő fejlesztési tervet az ivóvíz és a szennyvíz közmű vonatkozásában az
előterjesztés mellékletét képező tervek szerint.
A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert, hogy aláírja az előterjesztés mellékletét
képező meghatalmazást, mely a gördülő fejlesztési terv benyújtására vonatkozik.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 15.
: Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 735/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, 5111/6 hrsz.-ú ingatlanon kialakításra kerülő parkoló
kivitelezési munkáihoz szükséges műszaki ellenőri feladatok elvégzésével a Cohesion Kft.-t (székhely: 1056
Budapest, Váci utca 42. 4. em. 1.) bízza meg bruttó 850.900,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt.
A pénzügyi forrás az általános tartalékkeret költséghelyen biztosított.”
Határidő
Felelős

: azonnal (megrendelésre)
: Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 736/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete a város járdaburkolatainak építési, felújításai költségeinek
csökkentése, a minőség javítása érdekében térkő üzemet hoz létre és működtet a közterület-karbantartási
tevékenységet ellátó közszolgáltató, Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. közreműködésével,
valamint a szükséges eszközök beszerzésére az általános tartalék költséghely terhére 4.000.000,- Ft -ot biztosít.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 30. (árajánlatok bekérésére)
: Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 737/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású intézmények 2014. évi
felújítási kerete felosztásának elfogadásáról szóló 226/2014. (II. 27.) számú határozatát annyiban, hogy annak
melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 31. (feladatok végrehajtására)
: Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján

2014. évi intézményfelújítási feladatterv
Felújítás
Óvodák

(bruttó E Ft)

Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós A. u. 3.)
az emeleten a teraszajtó cseréje-előtetővel

125

kamerás, mágnes záras beléptető rendszer kiépítése az épületbe lépéshez

79

radiátorok hőfokszabályozó gombbal való felszerelése

543

villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben felvett hiányosságok pótlása

60

Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi B. u. 44.)
terasztető és épület közötti hézag megszüntetése
üvegtetős folyosó burkolatának cseréje

98
290

gazdasági bejárat burkolatának cseréje

50

konyhába légbevezetés kiépítése

849

Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor K. u. 13.)
laminált parkettázás (nevelői öltöző, dolgozói öltöző, fejlesztőszoba, iroda)

190

radiátorok cseréje 2 csoportszobában

148

1 csoportszoba ablakára redőny szerelése

97

udvari fedett terasz felújításához szükséges anyagok beszerzése

500

Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai u. 9.)
középső mosdó felújítása

1 519

Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.)
Bajza utca felőli bejárati kapu cseréje (kovácsoltvas kapura)

118

külső, téglaburkolat fugázásának folytatása

300

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy Zs. út 10.)
az óvoda kerítésének cseréje az iskola felőli oldalon

280

Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.)
lépcső csúszásmentes burkolatának cseréje

150

szúnyogháló elhelyezése a csoportszobák és a mosdók ablakaira

200

Általános iskolák
Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola (3000 Hatvan, Kossuth tér 1.)
parketta felújítása néhány tanteremben és a tanáriban (2 db)

303

Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola (3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.)
világításkorszerűsítés (könyvtár, ének-zene terem)

300

parkettázás (könyvtár, ének-zene terem)

570

Hatvani 5. Sz. Általános Iskola (3000 Hatvan, Szabadság u. 13.):
könyvtár helyiségének parkettázása 110 m2

555

Hatvani Szent István Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy Zs. út 8.)
anyagköltség biztosítása a térburkolat alá
táncterem kialakításának II. ütemének megvalósítása, valamint a konyha felújítása
Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (3000 Hatvan, Rákóczi út 4.)
a tornaterem alsó szigetelésének, parkettájának cseréje

180
17.600
800

Középiskolák
Széchenyi István Római Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola
(3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6.)
az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyvben, továbbá az erősáramú
berendezések időszakos felülvizsgálati jegyzőkönyvében feltárt súlyos hibák, illetve
karbantartás keretében ellátandó hibák javítása
Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola (3000 Hatvan, Balassi Bálint út
17.)
szúnyogháló elhelyezése mosdóban és vegyszerraktárban
"B" épület földszintjén lévő mosdók felújítása

200

32
1 397

az intézmény bejárata és belül is erősen salétromos, potyog a vakolat, újravakolás és a
salétrom kezelése mindenképpen fontos

209

kazánház teteje beázik, javítása szükséges

208

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat
Hajós A. úti Idősek Klubja (3000 Hatvan, Hájós Alfréd u. 5.)
a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális Főosztályának 2013. évi ellenőrzési
jegyzőkönyvének előírása alapján " a ház melletti járda, illetve a gazdasági bejárat felőli
járda repedezett, így balesetveszélyes, annak felújítása indokolt." Ugyanezen
járdaszakaszon a csatorna alatti vízelvezető a járdán nincs betakarva, a munkavédelmi
bejárás során is balesetveszélyesnek minősítették, ide megfelelő vízelvezetés és rács
kialakítása szükséges.
gáz vízmelegítő cseréje elektromos vízmelegítőre
bejárati ajtó cseréje
Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 69.)
automata kapu kiépítése, udvaron autóbeálló kiépítése, bejárat fölé esővédő tető
felszerelése

961
85
58

555

Védőnői Szolgálat I. (3000 Hatvan, Horváth Mihály út 17.)
védőnői munkaszobában és tanácsadói részben a linóleum cseréje (25m2)
1. számú bölcsőde (3000 Hatvan, Hajós A. út 1.)
a felújításból kimaradt kerítésrész cseréje
kerítés építése és kiskapuk elhelyezése
2 db homokozó építése

302

597
1 353

Rendelő
Horváth M. út 21.
bejárati ajtó javítása

26

linóleum cseréje a rendelőben
A váró és mellékhelyiségek kövezete több helyen töredezett, nehezen tisztítható. Burkolat
cseréje.
Kossuth tér 8.
fűtési rendszer felújítása, kazáncsere tervezési költséggel

473

1 500

Bajcsy- Zs. út 4/a.
A beteg WC rossz, használhatatlan. Ugyanitt nem jön víz a kézmosóból.

200

A rendelőben nem folyik le a víz a lefolyón, víz-és csatornarendszer felülvizsgálata.

200

Ady Endre Könyvtár (3000 Hatvan, Kossuth tér 3.)
a főhomlokzaton az üvegfal fakereteinek festése

351

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hatvani Tankerülete (3000 Hatvan, Balassi
Bálint út 3.)
a lépcső és bejárati ajtó fölé esővédő féltető építése

80

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.)
irattárban a padló burkolatának a cseréje, szellőző kiépítése

400

intézmények szabványossági villámvédelmi felülvizsgálata és javítása

900

tartalékkeret

0

Összesen:

35 991
Határozat száma

: 738/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Gyermekorvosi rendelő mellett parkoló építése”
elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében.
A beszerzés nettó becsült értéke 24.500.000.-Ft.
A pénzügyi forrást Hatvan Város Önkormányzata fejlesztési hitel terhére fogja biztosítani.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Gyermekorvosi rendelő mellett parkoló építése”
elnevezésű, 24.500.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében
lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a
20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;
3.) Laskainé Pozsonyi Éva, útügyi ügyintéző;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
: Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 739/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Biztosítási szolgáltatás megrendelése” elnevezésű
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében.
A beszerzés nettó becsült értéke 15.777.559.-Ft.

A nyertes ajánlat tartalma alapján fizetendő éves biztosítási díjhoz szükséges fedezet összege Hatvan városnak a
szerződés időtartama alatti éves költségvetéseibe betervezésre kerül.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Biztosítási szolgáltatás megrendelése” elnevezésű,
15.777.559.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó
közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.)
számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Rékasi Éva, osztályvezető;
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
: Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 740/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Groupama Garancia Biztosító Zrt.-vel 2010. október 20.
napján megkötött, 921/744806001 kötvényszámú biztosítási szerződését a "Biztosítási szolgáltatás
megrendelése" elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének
időpontjáig – de legkésőbb 2014. december 31-ig – meghosszabbítja.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 15. (a biztosítási szerződés meghosszabbítására)
: Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 741/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési
eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 14.067.500.-Ft.
A szükséges fedezet összege Hatvan város 2015. évi és 2016. évi költségvetésébe betervezésre kerül.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű, 14.067.500.-Ft
nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás
megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi
határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Schósz Gabriella, műszaki irodavezető;
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
: Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 742/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt 2014. évi közbeszerzési tervet.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 15. (honlapon történő közzétételre)
: Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési terve

Eljárásrend

A beszerzés
becsült értéke
(nettó)

Eljárás tervezett
indítása

Tisztítószerek beszerzése

Nemzeti
eljárásrend

3.500.000.-Ft

2014. március 15ig

Irodaszer, nyomtatvány
és egyéb papíráru
beszerzése

Nemzeti
eljárásrend

3.750.000.-Ft

2014. március 15ig

Ssz.

Eljárás tárgya

1.

2.

Kbt. 18. §
alkalmazása

3.

Utántöltő anyagok
beszerzése

Nemzeti
eljárásrend

2.000.000.-Ft

2014. március 15ig

4.

Gáz energia beszerzése

Közösségi
eljárásrend

72.000.000.-Ft

2014. március 15ig

5.

Bástya utcai parkoló
építése

Nemzeti
eljárásrend

71.792.184.-Ft

2014. március 15ig

6.

Székely utca felújítása

Nemzeti
eljárásrend

22.268.000.-Ft

2014. április 15-ig

7.

Varázskapu Óvoda
épületének energetikai
korszerűsítése

Nemzeti
eljárásrend

15.517.548.-Ft

2014. április 15-ig

8.

Kossuth Lajos Általános
Iskola épületének
energetikai
korszerűsítése

Nemzeti
eljárásrend

82.006.073.-Ft

2014. április 15-ig

9.

Hatvani Közös
Önkormányzati Hivatal
épületének energetikai
korszerűsítése

Nemzeti
eljárásrend

76.599.183.-Ft

2014. április 15-ig

10.

Villamos energia
beszerzése

Nemzeti
eljárásrend

14.067.500.-Ft

2014. október 15ig

11.

A Hajós Alfréd utcai és
Mohács utcai bölcsődék
részére riasztórendszer
kiépítése

Igen
/18. § (2)
bekezdés/

Nemzeti
eljárásrend

1.300.000.-Ft

2014. február 15ig

12.

A Hajós Alfréd utcai
bölcsőde részére bútorok
beszerzése

Igen
/18. § (2)
bekezdés/

Nemzeti
eljárásrend

1.300.000.-Ft

2014. február 15ig

13.

Hatvani Varázskapu
Óvoda épületének
felújításához kapcsolódó
munkák megrendelése

Igen
/18. § (2)
bekezdés/

Nemzeti
eljárásrend

5.030.453.-Ft

2014. április 15-ig

14.

Kossuth Lajos Általános
Iskola épületének
felújításához kapcsolódó
munkák megrendelése

Igen
/18. § (2)
bekezdés/

Nemzeti
eljárásrend

49.266.069.-Ft

2014. április 15-ig

15.

Hatvani Közös
Önkormányzati Hivatal
épületének felújításához
kapcsolódó munkák
megrendelése

Igen
/18. § (2)
bekezdés/

Nemzeti
eljárásrend

50.361.558.-Ft

2014. április 15-ig

16.

Gyermekorvosi rendelő
építése Újhatvanban

Nemzeti
eljárásrend

64.810.186.-Ft

2014. május 31-ig

17.

Újhatvani Római
Katolikus Általános
Iskola épületenergetikai
fejlesztéséhez kapcsolódó

Nemzeti
eljárásrend

30.758.965.-Ft

2014. május 31-ig

kivitelezés és kiviteli
tervek elkészítése”

18.

Hatvani Vörösmarty
Óvoda épületenergetikai
fejlesztéséhez kapcsolódó
kivitelezés és kiviteli
tervek elkészítése

Nemzeti
eljárásrend

12.013.356.-Ft

2014. május 31-ig

19.

Hatvani Csicsergő Óvoda
épületenergetikai
fejlesztéséhez kapcsolódó
kivitelezés és kiviteli
tervek elkészítése

Nemzeti
eljárásrend

25.599.834.-Ft

2014. május 31-ig

20.

Hiányzó kerékpárút
szakasz fejlesztése
Hatvan városában című
projekthez kapcsolódó
kivitelezési munkák és
kiviteli tervek
megrendelése

Nemzeti
eljárásrend

142.900.000.-Ft

2014. május 31-ig

21.

Hatvan Város
Önkormányzat helyi
jelentőségű vízvédelmi
rendszereinek fejlesztése
- Újhatvan belterületi
csapadékvíz rendezése
tárgyú kivitelezéshez
kapcsolódó kiegészítő
munkák megrendelése

Nemzeti
eljárásrend

6.100.000.-Ft

2014. szeptember
10-ig

22.

Hatvani Kodály Zoltán
Általános Iskola mellett
parkoló építése

Nemzeti
eljárásrend

29.375.319.-Ft

2014. augusztus
20-ig

23.

A Hatvani Kodály Zoltán
Általános Iskola
energetikai
korszerűsítése a KEOP2014-4.10.0/F
azonosítószámú pályázat
keretében

Nemzeti
eljárásrend

116.485.591.-Ft

2014. június 30-ig

24.

A Hatvani 5. sz.
Általános Iskolánál
napelemes rendszer
kiépítése a KEOP-20144.10.0/N azonosítószámú
pályázat keretében

Nemzeti
eljárásrend

24.979.528.-Ft

2014. június 30-ig

25.

Székely utca
felújításához kapcsolódó
kiegészítő munkák
megrendelése

Nemzeti
eljárásrend

7.000.000.-Ft

2014. szeptember
10-ig

26.

Hatvan város
közvilágításának
korszerűsítéséhez
kapcsolódó kivitelezési
munkák és kiviteli tervek
megrendelése

Nemzeti
eljárásrend

228.139.796.-Ft

2014. szeptember
10-ig

Igen
/18. § (2)
bekezdés/

Igen
/18. § (2)
bekezdés/

Igen
/18. § (2)
bekezdés/

Nemzeti
eljárásrend

24.500.000.-Ft

2014. szeptember
15-ig

Biztosítási szolgáltatás
megrendelése

Nemzeti
eljárásrend

15.777.559.-Ft

2014. szeptember
30-ig

29.

Tervezési szolgáltatás
megrendelése a KEOP7.9.0 azonosítószámú
pályázat keretében

Nemzeti
eljárásrend

51.400.000.-Ft

2014. szeptember
30-ig

30.

Tanulmányok,
vizsgálatok megrendelése
a KEOP-7.9.0
azonosítószámú pályázat
keretében

Nemzeti
eljárásrend

23.600.000.-Ft

2014. szeptember
30-ig

31.

Környezeti
hatásvizsgálati
dokumentáció
átdolgozása a KEOP7.9.0 azonosítószámú
pályázat keretében

Nemzeti
eljárásrend

7.100.000.-Ft

2014. szeptember
30-ig

32.

Kötelező nyilvánosság
biztosításának
megrendelése a KEOP7.9.0 azonosítószámú
pályázat keretében

Nemzeti
eljárásrend

11.600.000.-Ft

2014. szeptember
30-ig

27.

Gyermekorvosi rendelő
mellett parkoló építése

28.

Határozat száma

: 743/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Bolla és Gregersen Kft. (1061
Budapest, Andrássy út 20.) által elkészített építési engedélyezési tervek alapján a Bátor Tábor Alapítvány (1033
Budapest, Polgár u. 8–10.) által a Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonában álló hatvani 0220/1 hrsz.-ú,
természetben Hatvan, Delelő utcában található ingatlanon építendő lovarda építéséhez, kivitelezéséhez.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 30. (kérelmező értesítésére)
: Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 744/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Bolla és Gregersen Kft. (1061
Budapest, Andrássy út 20.) által elkészített építési engedélyezési tervek alapján a Bátor Tábor Alapítvány (1033
Budapest, Polgár u. 8–10.) által a Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonában álló hatvani 0220/1 hrsz.-ú,
természetben Hatvan, Delelő utcában található ingatlanon építendő gyaloghíd építéséhez, kivitelezéséhez.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 30. (kérelmező értesítésére)
: Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 745/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 219/2014. (II. 27.) számú határozatát,
melyben a hatvani 3825/3 hrsz.-ú ingatlan bérbeadásáról döntött Dán Gyula egyéni vállalkozó részére.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 30. (értesítésre)
: Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Határozat száma

: 746/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 80.000,- Ft/hó használati díjat állapít meg a Hatvan Város
Önkormányzata tulajdonát képező 7405 m2 alapterületű hatvani 3825/3 hrsz.-ú, közterület megnevezésű ingatlan
használata miatt 2014. április 1-jétől az ingatlan kiürítéséig terjedő időszakra Dán Gyula egyéni vállalkozó
(székhelye: 3200 Gyöngyös, Fő tér 2.) részére. A Képviselő-testület felkéri Dán Gyula használót, hogy az
ingatlant kiürített állapotban bocsássa vissza a tulajdonos részére 2014. október 15. napjáig.
A Képviselő-testület felkéri Hatvan város polgármesterét, hogy a határidő eredménytelen letelte után
haladéktalanul indítsa meg az ingatlan kiürítése iránti eljárást.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 30. (számlázásra)
: Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 747/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonát képező 7405 m2
alapterületű, hatvani 3825/3 hrsz.-ú, közterület megnevezésű ingatlan bérbeadására a jelen határozat mellékletét
képező pályázatot kiírja.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 30. (pályázat kiírására)
: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A nyílt pályázati eljárásként meghirdetett versenyeztetés meghirdetője:
Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; tel.: 542-300)
A versenyeztetés eljárási rendje: Nyílt pályázati eljárás
Pályázati felhívás tárgya:
Hatvan Város Önkormányzata tulajdonát képező 7405 m2 alapterületű hatvani 3825/3 hrsz.-ú, közterület megnevezésű
ingatlan
A bérbeadásra kínált ingatlan jellemzői:
Az ingatlan tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata. Az Önkormányzat jogosult bérbe adni az üzlethelyiséget.
Hrsz. 3825/3
Területe: 7405 m2
Fekvése: belterületi
Címe: 3000 Hatvan, természetben a Dembinszky és a Klapka utca sarkán található terület
A pályázati ingatlan minimális bérleti díja:
bruttó 80 000,- Ft/hónap
A pályázati ingatlan megszerzési alapdíja:
bruttó 240 000,- Ft
Bérleti szerződés időtartama:
5 év
A terület előzetes megtekintésének egyeztetésére, valamint a további ismeretek megszerzésére a 37/541-576 számú
telefonszámon van lehetőség.
Pályázati feltételek:
Magánszemélyek és jogi személyek pályázhatnak, akiknek nincs adótartozásuk.
Vállalja a bérleti díj és közüzemi szolgáltatási díjak megfizetését.
Vállalja háromhavi bérleti díjnak megfelelő, bruttó 240.000,- Ft összeg befizetését megszerzési alapdíj címén a
szerződés megkötésekor.
Nincs köztartozása, öt éven belül az önkormányzat, vagy az üzemeltető részére teljesítendő tartozása nem áll fenn.
Önkormányzati tulajdonban álló ingatlant önkényesen nem foglalt el.

Előnyben részesül az a pályázó aki a területet teniszcentrumként kívánja hasznosítani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 31., a kiírás megjelenésétől számított harminc nap.
A pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani az üzemeltető címére Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. 3000 Hatvan, Szepes Béla u 2. „Hatvan, Teniszcentrum” megjelöléssel, a pályázati kiírásban
megjelölt valamennyi formai és tartalmi kellékkel együtt.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1)
pályázó adatait, jogi személy neve, székhelye, adószáma, nyilvántartási szám, képviselő adatai,
2)
nyilatkozatát arról, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja,
3)
igazolja, hogy nincs adótartozása, vagy társadalombiztosítási alap részére teljesítendő tartozása, öt éven belül
az önkormányzat, vagy az üzemeltető részére teljesítendő tartozása nem áll fenn,
4)
nem lakás célú helyiség használata során nem rongált, az együttélés szabályait nem sértette. Önkormányzati
tulajdonban álló ingatlant önkényesen nem foglalt el.
A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra lehetőség nincs.
A pályázatokat a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság bírálja el a soron következő ülésén.
A pályázat kiírója írásban közli a pályázat eredményéről a pályázókat.
Határozat száma

: 748/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert, hogy a hatvani
3825/1 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Dembinszky utcában található, 2400 m2 nagyságú, kivett
sporttelep megnevezésű ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonjogának megszerzése érdekében az
önkormányzat nevében szükséges jognyilatkozatokat megtegye arra vonatkozóan, hogy a sportról szóló 2004. évi
I. törvény 64. § (4) bekezdése, illetve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 13. § (11)-(12)
bekezdése alapján a kérelmezett ingatlant az önkormányzat a tulajdonszerzéstől számított legalább 15 évig
elsődlegesen sportcélokra használja és ezt az ingatlan esetleges másodlagos jellegű hasznosítása sem
veszélyezteti, valamint az önkormányzat vállalja, hogy a tulajdonszerzést követő 15 éven belül csak a
sportigazgatási szerv vezetőjének hozzájárulásával terheli meg, idegeníti el.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 15.
: Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 749/2014. (IX. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár udvarának utcafrontján (HRSZ.:
3012/3.) elhelyezett nyilvános illemhely javításával a B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t (székhely: 2200
Monor, Mátyás király u. 11.) bízza meg bruttó 867.537,- Ft összegben, mint a termék kizárólagos magyarországi
gyártóját és forgalmazóját.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletben az
általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. szeptember 25. (megrendelésre)
: Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 750/2014. (IX. 11.) zü. sz. képv. test. hat.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati hatósági üggyel kapcsolatos döntést hozott.
Határozat száma

: 751/2014. (IX. 11.) zü. sz. képv. test. hat.

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

FELELŐS KIADÓ: Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester
Szerkesztette: Lukács László
Készült: 45 példányban
Szerkesztőség: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

