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HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

• 41/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 27/1997. (XI. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
• 42/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az építményadóról szóló 26/1995. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
• 43/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
• 44/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
• 45/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
a „Tiszta, virágos Hatvanért” cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 37/2008.
(V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2014. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 27/1997. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 27/1997. (XI. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
R.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az adó mértéke:
a) építményenként (lakástulajdon, lakásbérlemény) hasznos alapterülete után:
aa) 0 – 30 m2-ig
5520 Ft/év
ab) 31 – 60 m2-ig
6970 Ft/év
ac) 61 – 100 m2-ig
9580 Ft/év
ad) 101 – 120 m2-ig
13070 Ft/év
ae) 120 m2 felett
17470 Ft/év
b) gépjárműtároló után
5040 Ft/év
c) telek után:
7560 Ft/év”
2. § A R. 7. §-a a következő (4) – (6) bekezdésekkel egészül ki:
„(4) Azt az adózót, aki 2015. évben legkésőbb március 31. napjáig az adóhatóság által rendszeresített
formanyomtatványon szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozóan írásbeli kötelezettségvállalási nyilatkozatot tesz
17%-os mértékű adókedvezmény illeti meg 2015. évben.
(5) Az az adóalany, aki új hulladékszállítási szerződéskötést követően, de legkésőbb az adóév január 31.
napjáig az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon bevallást kiegészítő nyilatkozatot tesz 17%-os
mértékű adókedvezmény illeti meg az adóév első napjától.
(6) A (4) és (5) bekezdésben foglalt kedvezmény az alábbi feltételekkel vehető igénybe:
a) a kedvezmény igénybe vehető minden olyan lakás céljára szolgáló építmény, lakásbérlemény után, amelyre
szelektív hulladékgyűjtési szerződést kötöttek.
b) a kedvezmény nem vehető igénybe a gépjárműtároló és a telek után.
c) év közben keletkezett tulajdonjog esetén a kedvezmény a következő év első napjától vehető igénybe.
d) év közben megszűnt tulajdonjog esetén a kedvezmény az év utolsó napján megszűnik.
e) év közben létrejött bérleti jog esetén a kedvezmény az adófizetési kötelezettség keletkezésével egyidejűleg
vehető igénybe.”
3. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba, és 2015. január 2-án hatályát veszti.
Hatvan, 2014. november 27.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az építményadóról szóló 26/1995. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőt rendeli el:
1. § Az építményadóról szóló 26/1995. (X. 26.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:
„4. § (1) Beépítésre szánt területen – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – az adó mértéke 660,- Ft/m².
(2) Az alábbi, beépítésre szánt területeken az adó mértéke 330,- Ft/m²:
a) Nagygombos településrész,
b) Kisgombos településrész,
c) Nagytelek településrész,
d) Sashalom településrész.
(3) Beépítésre nem szánt területen az adó mértéke 220,- Ft/m².”
2. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba, és 2015. január 2-án hatályát veszti.

Hatvan, 2014. november 27.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.
1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontja
szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011.
(IV. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba, és 2015. január 2-án hatályát veszti.
Hatvan, 2014. november 27.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

1. melléklet a 43/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet a 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Lakások bérleti díja
Szociális alapon megállapított díjak:
-Szociális lakások, szükséglakások:
- összkomfortos:
- komfortos:
Pázsit u.
Gódor Kálmán u.
Tabán út
Grassalkovich út
Balassi Bálint út
Erzsébet tér
Hatvanas u.
Mártírok útja
Kossuth tér
Szabadság út
Petőfi Sándor u.
- egyéb komfortos lakások:
Csányi út
- félkomfortos lakások:
- komfort nélküli lakások:

305,- Ft/m2/hó
255,- Ft/m2/hó

205,- Ft/m2/hó
140,- Ft/m2/hó
75,- Ft/m2/hó

-Nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező
polgárok védelme érdekében történő bérbeadás:

445,- Ft/m2/hó

-Szociális fecskelakás:

205,- Ft/m2/hó

Piaci alapon megállapított díjak:
-Céges lakás költség elvű bérbeadás esetén: A bérbeadó által írásban elismert, a lakás átalakítására, felújítására,
valamint az épülettel és a közös használatra szolgáló helyiségekkel és területtel összefüggő egyéb
kötelezettségek teljesítésére bérlő által ráfordított, számlával igazolt költségek 1/60-ad részének a lakás 1 m2 -re
eső hányada havonta, de legalább 1030,- Ft/m2/hó.
-Céges lakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása esetén:
1060,- Ft/m2/hó

-Nem szociális alapon, pályázat útján történő bérbeadás:

840,- Ft/m2/hó

-Nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő
bérbeadás; munkahelyteremtést, munkaerő-megtartást és helyben
maradást elősegítő bérbeadás:

415,- Ft/m2/hó

-Fecskelakás:

335,- Ft/m2/hó

- Nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadás esetén különös méltánylást érdemlő
esetben ellenérték nélkül is használatba adható a lakás”

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény
41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 2/A. §-a a következő l) ponttal egészül ki:
(Jelen rendelet alkalmazásában:)
„l) díszsírhely: annak az elhunyt személynek adható temetkezési hely, aki részére a polgármester egyedi
elbírálás alapján díszsírhelyet biztosít.”
2. § A R. 13/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Hatvan Város Önkormányzata az Újhatvani köztemető VI. parcellájában a koporsós temetések számára
szociális parcellát, urnás temetések számára szociális temetkezési helyet jelöl ki.”
3. § A R. a következő 13/C. §-sal és az azt megelőző 3. címmel egészül ki:
„3. cím
Díszsírhely
13/C. § (1) Az önkormányzat az általa fenntartott Hatvan városi köztemető IV. parcellájában díszsírhelyet
biztosít, melynek odaítéléséről a polgármester egyedi elbírálás alapján dönt.
(2) Díszsírhelyet adományozhat a polgármester azon személynek, aki tevékenységével a város anyagi,
szellemi, erkölcsi értékeit jelentősen gazdagította.
(3) A díszsírhely egyes sírhely, melynek használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.
(4) A díszsírhelybe – a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartásával, költségeinek viselése mellett – az
elhunyt özvegye és gyermeke is eltemethető.
(5) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ennek hiányában az üzemeltető köteles
gondoskodni.
(6) A díszsírhelyen felállított síremlék költsége a hozzátartozót, vagy az eltemettetőt terheli.”
4. § (1) A R. 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba, és 2014. január 2-án hatályát veszti.
Hatvan, 2014. november 27.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

1. melléklet a 44/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet az 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Sírhely (25 évre):
egyszemélyes:
kétszemélyes:
gyermeksír:

21.200,- Ft
40.100,- Ft
16.000,- Ft

Sírbolt (60 évre):
egyszemélyes:
kétszemélyes:
háromszemélyes:

63.500,- Ft
105.800,- Ft
157.300,- Ft

Urnafülke (10 évre):
12.000- Ft
Urnasírhely (10 évre):
22.200- Ft
Urnasírbolt (20 évre):

104.800,- Ft

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.”

2. melléklet a 44/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Hatvan városi köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási
hozzájárulási díj, illetve a közszolgáltató által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díj
Temetőfenntartási hozzájárulási díj:
egyszemélyes síremlék építése esetén:
kétszemélyes síremlék építése esetén:
háromszemélyes síremlék vagy sírbolt építése esetén:
egyéb tevékenységek végzése esetén:

3.300,- Ft
6.800,- Ft
11.500,- Ft
3.300,- Ft/nap

Ravatalozó használati díja:

8.900,- Ft/elhalt

Tárolási, hűtési díj:

2.200,- Ft/elhalt/nap

Hulladékszállítási díj:

6.800,- Ft/temetési hely/alkalom

Sírhelynyitás díja visszahantolással együtt:
felnőtt elhalt esetén:
gyermek elhalt esetén:
urna esetén:
Elhunyt szállítási díja a köztemetőn belül:

31.500,- Ft
16.800,- Ft
7.800,- Ft
5.700,- Ft

Hamvak szórásának díja:
Hamvak szórása hozott hamvak esetén:

15.700,- Ft

Az árak a 27 % ÁFA-t tartalmazzák.”

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
a „Tiszta, virágos Hatvanért” cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 37/2008. (V. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. §
(1) bekezdés 11. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A „Tiszta, virágos Hatvanért” cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 37/2008. (V. 30.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A Címet pályázat útján lehet elnyerni.
(2) A pályázati felhívást Hatvan város polgármestere teszi közzé évente április 1-ig. A pályázati felhívást a
helyben szokásos módon kell közzétenni, illetve megjelentethető ezen túlmenően Hatvan város honlapján, illetve
helyi hirdetési újságban.
(3) A pályázatokat évente június 30-ig lehet benyújtani a 2. mellékletben szereplő adatlapon a Hatvani Közös
Önkormányzati Hivatalba.
(4) A pályázatot
a) az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója),
b) nem társasházi, többlakásos lakóépület esetén a tulajdonosok több, mint fele által meghatalmazott személy,
c) társasház esetén a társasház alapító okiratában meghatározottak szerint a közös képviselő (aki közös
képviselői jogosultságát közgyűlési határozattal köteles igazolni)
nyújthatja be.
(5) Társasház egy pályázatot nyújthat be. A társasház közgyűlése határozatban dönt a pályázat benyújtásáról,
melyet a pályázathoz mellékelni kell.
(6) A Cím adományozásáról a környezetvédelmi tanácsnok javaslata alapján a Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság (a továbbiakban: bizottság) dönt minden év augusztus 31-ig.
(7) A Címet Hatvan Város Napja alkalmából Hatvan város polgármestere ünnepélyes keretek között adja át.
(8) A pályázatok eredményét a kihirdetéstől számított 30 napon belül a helyben szokásos módon, illetve
Hatvan város honlapján közzé kell tenni.”
2. § Ez a rendelet 2014. december 1-jén lép hatályba, és 2014. december 2-án hatályát veszti.
Hatvan, 2014. november 27.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2014. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI
Határozat száma

: 851/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27-i ülésének napirendjét a következők
szerint állapította meg:
Napirend előtt:
 Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő, előadó: Horváth Richárd polgármester
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás Társulási Tanácsába történő tag
delegálásáról, a társulás elnökének megválasztásáról, a társulási megállapodás módosításáról és
Kerekharaszt Község Önkormányzata csatlakozásáról
2. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
társulási megállapodásának módosításáról
3. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2014.
évi költségvetésének módosításáról
4. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.
részére nyújtott támogatás jogcímének módosításáról, felügyelőbizottsági tag lemondásáról, új
felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és a társasági szerződés módosításáról
5. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási megállapodásának és a
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról
6. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat szervezeti és működési
szabályzatának, szakmai programjának és a mellékletét képező házirend elfogadásáról
7. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött bérleti szerződés
módosításáról
8. Előterjesztés a Lesznai Anna Alapítvány székhelyhasználatról
Előterjesztő, előadó az 1-8. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
9. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
Előterjesztő, előadó: dr. Szikszai Márta jegyző
10. Előterjesztés a szociális feladaton belüli költség-átcsoportosításról
11. Előterjesztés tűzifa karitatív szervezet részére történő adományozásáról
12. Előterjesztés a DentoGál Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött fogorvosi ellátásra vonatkozó
egészségügyi vállalkozói szerződés módosításáról
13. Előterjesztés Hatvan város egészségfejlesztési koncepciójáról
14. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata sportfejlesztési koncepciójáról
15. Előterjesztés a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület részére sporttámogatás
igénybevételéhez nyújtandó támogatásról
16. Beszámoló a nyolc kiemelt sportegyesület 2014. évi működéséről
17. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum átvételéhez
kapcsolódó döntésekről
18. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata közművelődési koncepciójáról
19. Tájékoztató a 2014/2015. nevelési év, tanév indításáról Hatvan város köznevelési intézményeiben
20. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák fenntartói értékeléséről
21. Előterjesztés a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról
Előterjesztő, előadó a 11-21. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
22. Tájékoztató a településrendezési eszközök hatályosulásáról
Előterjesztő, előadó: Philipp Frigyes főépítész
23. Előterjesztés Hatvan Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájáról
24. Előterjesztés a Hatvan Kártya díjának felülvizsgálatáról
25. Előterjesztés a közterületi használati díjak felülvizsgálatáról
26. Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 27/1997. (XI. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
27. Előterjesztés az építményadóról szóló 26/1995. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
28. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
29. Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
30. Előterjesztés a „Tiszta, virágos Hatvanért” cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 37/2008.
(V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
31. Előterjesztés az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Hatvani Közös
Önkormányzati Hivatalban” című pályázat fenntartási időszakára vonatkozó döntésekről
32. Előterjesztés a „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában”
című pályázattal összefüggésben szükségessé váló közbeszerzési eljárások megindításáról

33. Előterjesztés a „Kalandozzunk kerékpárral a Zagyva folyó mentén” című pályázat bővítéséről
34. Előterjesztés a „Kalandozzunk kerékpárral a Zagyva-folyó mentén” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó
közbeszerzési eljárás indításáról projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése tárgyában
35. Előterjesztés az "Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola felújításához kapcsolódó kiegészítő munkák
megrendelése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
36. Előterjesztés a "Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal felújításával összefüggő kiegészítő munkák
megrendelése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
37. Előterjesztés a „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, illetve utántöltő anyagok beszerzése” tárgyú
közbeszerzési eljárás megindításáról
38. Előterjesztés referencia szerződés megkötéséről szóló határozat módosításáról
39. Előterjesztés ingó és ingatlan vagyontárgyak ingyenes használatba adásáról
40. Tájékoztató Hatvan város 2015. évi virágosítási- és fásítási tervéről
41. Beszámoló a 2014. évben elvégzett környezetvédelmi feladatokról
42. Előterjesztés a gyermekorvosi rendelők és védőnői szolgálat épületében betörésjelző riasztórendszer
kiépítésével kapcsolatos döntésről
43. Előterjesztés gyalogos- és kerékpárút tervezési munkájának megrendeléséről
44. Előterjesztés a Bátor Tábor Alapítvány által kért tulajdonosi hozzájárulásról
45. Előterjesztés a Werbőczy szobor díszvilágításáról
46. Előterjesztés a 2014. évi intézményfelújítási feladattervvel kapcsolatos döntésekről
Előterjesztő, előadó a 23-46. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
47. Egyebek
ZÁRT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a „Dr. Papp Zoltán kitüntető emlékgyűrű – a közügyért” díj adományozásáról
Előterjesztő, előadó: Horváth Richárd polgármester”
Határozat száma

: 852/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 725. (X. 31.) 2013. évi; 374. (IV. 24.), 436., 437., 501.,
505., 508. (V. 29.), 583., 584. (VI. 26.), 598., 619., 620., 621., 629., 630., 631., 632. (VII. 24.), 640., 651.,
653., 654., 655., 656., 657., 658., 659., 662., 664. (VIII. 19.), 706., 707., 713., 714., 715., 716., 717., 718.,
725., 732., 733., 734., 735., 743., 740., 744., 746., 747., 748., 749. (IX. 11.), 756., 758., 759., 760., 761.,
770., 777., 778. (IX. 25.), 785., 786., 787., 788., 789., 790., 791., 792., 793., 794., 796. (X. 23.), 799., 800.,
808., 809., 821., 825. (X. 30.) 2014. évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
polgármesteri beszámolót elfogadja.”
Határozat száma

502.,
652.,
724.,
769.,
801.,
adott

: 853/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás
tagja akként határoz, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (2)
bekezdése alapján, és a társulási megállapodás V. résznek 1. pontjában meghatározottak figyelembevételével a
társulási tanácsba Horváth Richárd polgármestert - 3000 Hatvan, Kölcsey utca 72. szám alatti lakost - delegálja.”
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 854/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás
tagja akként határoz, hogy a társulási tanácsülés soron következő ülésén a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (1) bekezdése alapján, és a társulási megállapodás VI. résznek 1.
pontjában meghatározottak figyelembevételével a társulási tanács elnökének Horváth Richárd polgármestert
javasolja megválasztani.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási
tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak
megfelelően szavazati jogát gyakorolja.”
Határidő
Felelős

: soron következő társulási tanácsülés
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 855/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás
tagja akként határoz, hogy a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás társulási megállapodásának
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a jelen határozat melléklete szerint tartalommal elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács tagjaként Hatvan Város
Önkormányzata képviseletében a társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát
gyakorolja, és társulási megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét aláírja.”
Határidő
Felelős

: soron következő társulási tanácsülés
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 856/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás
tagja hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társuláshoz csatlakozzon
Kerekharaszt Község Önkormányzata.
A képviselő-testület elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
társulási megállapodás szövegét, azt magára nézve teljes egészében kötelezőnek ismeri el és felhatalmazza
Hatvan város polgármesterét a társulási megállapodás aláírására.”
Határidő
Felelős

: soron következő társulási tanácsülés
: Hatvan város polgármestere

(A 856/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 857/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás társulási megállapodásának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
szövegét a jelen határozat melléklete szerint tartalommal elfogadja.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy társulás
társulási tanácsának tagjaként Hatvan Város Önkormányzatának képviseletében a soron következő társulási
tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja, és a társulási megállapodás
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét aláírja.”
Határidő
Felelős

: soron következő társulási tanácsülés
: Hatvan város polgármestere

(A 857/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 858/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést
és azt annak 1. sz. és 2. sz. mellékletével együtt jóváhagyólag elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza
Horváth Richárd polgármestert, hogy a Társulási Tanács ülésén a társulás 2014. évi költségvetés módosításának
elfogadása tárgyában igennel szavazzon.”
Határidő
Felelős

: 2014. november 27.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

(A 858/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!)
Határozat száma

: 859/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete akként határoz, hogy a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. részére a közszolgáltatás
működőképességének fenntartása érdekében, pályázati támogatás előlegek céljából támogatás jogcímén átadott
20.000.000,-Ft, azaz Húszmillió forint összeg jogcímét módosítja akként, hogy azt Hatvan Város Önkormányzata
tagi kölcsön jogcímén a jelen határozat mellékletében meghatározott tagi kölcsönszerződés szerint nyújtja.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező kölcsönszerződés
szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kölcsönszerződés aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. november 28.
: Hatvan város polgármestere

Tagi kölcsönszerződés
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 polgármester
- mint 20.000.000,-Ft összeget kölcsönadó
- mint kölcsönadó
másrészről:
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
 székhelye: 3000 Hatvan, Tarjáni út 3.
 cg.száma: 10-09-033600
 adószáma: 24183219-2-10
 képviseli: Soós Péter ügyvezető
 mint kölcsönvevő
között az alábbi feltételek mellett:
Előzmények
Szerződő felek előadják, hogy Hatvan Város Önkormányzata támogatás jogcímén közszolgáltatás működőképességének
fenntartása érdekében pályázati támogatás előleg céljából 20.000.000,-Ft, azaz Húszmillió forint összeget adott át
Kölcsönvevőnek banki átutalás útján az alábbi ütemezés szerint:
2014. február 27. napjáig 20.000.000,-Ft, azaz Húszmillió forint összeget
Szerződő Felek jelen okirat aláírásával egyidejűleg megállapodnak abban, hogy a fenti határnapokig átadott összesen
20.000.000,-Ft, azaz Húszmillió forint összeg tekintetében a jogcímet közös megegyezésük alapján tagi kölcsön
jogcímre módosítják, és ennek megfelelően egymással az alábbi tagi kölcsönszerződést kötik:
1./ A kölcsönvevő jelen okirat aláírásával egyidejűleg elismeri, hogy az okirat Előzmények részében részletesen
meghatározott időpontokig részére Hatvan Város Önkormányzata, mint tag átutalt összesen: 20.000.000,-Ft azaz
Húszmillió forintot.
2./ Kölcsönvevő a jelen szerződés 1./ pontjában meghatározott kölcsönösszeget tagi kölcsön jogcímén elfogadja, és
kötelezettséget vállal arra, hogy ezen összeget könyveiben tagi kölcsönként tartja nyilván a vonatkozó könyvvezetési
szabályok betartása mellett.
3./ Jelen kölcsönszerződést felek határozott időtartamra kötik, mely szerint a kölcsönszerződés lejártának határideje
2016. december 31. napja. Kölcsönvevő kötelezi magát arra, hogy a kölcsönvett tőkeösszeget és annak ügyleti kamatát
legkésőbb fenti időpontig kölcsönadó részére hiánytalanul visszafizeti.
4./ A fenti visszafizetési módot és a teljesítés módját kölcsönadó és kölcsönvevő ezennel minden további feltétel nélkül
elfogadják. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy kölcsönvevő a kölcsönvett tőkeösszegre a teljesítési határidő
lejártáig ügyleti kamat címén a mindenkori jegybanki alapkamat összegével azonos mértékű kamat fizetésére köteles.
A teljesítési határidő lejártát követően a késedelem időtartamára kölcsönvevő a Ptk. szerinti késedelmi kamat
megfizetésére köteles. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy kölcsönvevő bármikor jogosult előteljesítésre. Ebben
az esetben a kamat fizetési kötelezettség az előteljesítés időpontjáig áll fenn.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a kölcsönszerződés célja bármely oknál fogva megszűnik vagy
ellehetetlenül, illetve kölcsönvevő a kölcsön összegét az 1./ pontban meghatározott céltól eltérően használja fel, úgy
jelen kölcsönszerződés lejárttá válik és a kölcsön összegének visszafizetése egy összegben esedékessé válik.
5./ Kölcsönadó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott helyi
önkormányzat, míg kölcsönvevő az Egri Törvényszék Cégbíróságán bejegyzett jogi személyiséggel rendelkező
gazdasági társaság. Szerződő felek képviselői magyar állampolgárok.
6./ Szerződő felek között vitás kérdés nincsen. Szerződő felek nyilatkozzák, hogy jelen okirat aláírása előtt részletesen
megismerték a kölcsönszerződésre vonatkozó Polgári Törvénykönyvben meghatározott szabályokat.

7./ A kölcsönszerződés megkötéséhez Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 859/2014. (XI.27.) számú
határozatával hozzájárulását adta.
8./ Jelen szerződében nem szabályozott kérdésekben az Áht. és a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Jelen szerződést a felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen,
jóváhagyólag aláírtak.
Hatvan, 2014. november 27. napján
Hatvan Város Önkormányzata
képv: Horváth Richárd polgármester
Kölcsönadó tag

Határozat száma

Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság
képv.: Soós Péter ügyvezető
kölcsönvevő társaság
: 860/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000
Hatvan, Kossuth tér 2.) tagja úgy dönt, hogy a társaság soron következő taggyűlésén támogatja elfogadni
Zsámboki Sándor 5126 Jászfényszaru, Petőfi Sándor utca 9. szám alatti lakos felügyelőbizottsági tag tisztségről
való lemondását és igennel szavaz Sándor Sándor 5126 Jászfényszaru, Honvéd utca 25. szám alatti lakos
felügyelőbizottsági taggá történő megválasztására a társaság e tárgyban tartandó taggyűlése napjától 2017.
május 31. napjáig tartó határozott időtartamra akként, hogy a felügyelőbizottsági tag tisztségét ingyenesen,
ellenszolgáltatás nélkül látja el.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő taggyűlésen Hatvan
Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a jelen képviselő-testületi
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.”
Határidő
Felelős

: a társaság soron következő taggyűlése
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 861/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000
Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén
igennel szavaz a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosításáról a jelen határozat mellékletében meghatározott
tartalommal.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő taggyűlésen Hatvan
Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a jelen képviselő-testületi
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.”
Határidő
Felelős

: a társaság soron következő taggyűlése
: Hatvan város polgármestere

(A 861/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 862/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a társult önkormányzatokkal közös megegyezéssel 2014.
december 1. napi hatályba lépés mellett módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a Szociális, Gyermekjóléti és
Egészségügyi Társulás társulási megállapodását az alábbi változtatásokkal:
„- II. pont: Boldog Község Önkormányzatát Laczkó Roland polgármester, Hatvan Város Önkormányzatát Horváth
Richárd polgármester, Nagykökényes Község Önkormányzatát Besszer Andrásné polgármester képviseli,
- V/2. pont 3 bekezdése: a társulási tanácsban Boldog Község Önkormányzatát Laczkó Roland polgármester,
Hatvan Város Önkormányzatát Horváth Richárd polgármester, Heréd Község Önkormányzatát Kómár József
polgármester, Nagykökényes Község Önkormányzatát Besszer Andrásné polgármester, Zagyvaszántó község
Önkormányzatát Kiss László alpolgármester képviseli,
-V/1. pont c) és i) pontjaiból kikerül a költségvetés első félévi, I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámoló
elkészítése”, a határozat hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének
minősített többségével hozott döntése szükségeltetik.

A képviselő-testület a társulási megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét jelen
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak
aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. november 30.
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

(A 862/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 863/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a társult önkormányzatokkal közös megegyezéssel 2015.
január 1. napi hatályba lépés mellett módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a Szociális, Gyermekjóléti és
Egészségügyi Társulás társulási megállapodását az alábbi változtatásokkal:
„- II. pontból, II/1. pontból, III. pont 3. bekezdéséből, V/2. pont 3. bekezdéséből, V/3. pont 2. bekezdéséből : Ecséd
Község Önkormányzata és Hort Község Önkormányzata kikerül,
- V/3. pont 3. bekezdése: Hort Község Önkormányzatának és Ecséd Község Önkormányzatának kiválását
követően a társulási tanács határozatképes, ha ülésén legalább 5 tag jelen van”, a határozat hatálybalépéséhez a
Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntése szükségeltetik.
A képviselő-testület a társulási megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét jelen
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak
aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. november 30.
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

(A 863/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 864/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Alapító
Okiratát 2015. január 1. napi hatályba lépés mellett a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási
Tanácsának jóváhagyásával a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően
módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.”
Határidő
Felelős

: 2014. november 30.
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

(A 864/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!)
Határozat száma

: 865/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Szociális,
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15.) működési engedélyének
módosítását kezdeményezze.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 15.
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 866/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15.) szervezeti és működési szabályzatát 2015. január 1-jei hatálybalépés
mellett elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 15. (szervezeti és működési szabályzat kiadására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 867/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15.) szakmai programját 2015. január 1-jei hatálybalépés mellett elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 15. (szakmai program kiadására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

Határozat száma

: 868/2014. (XI. 27.) 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
Korlátolt Felelősségű Társasággal 2014. július 24. napján a konyhaként és étkezőként működő ingatlanrészek
tárgyában megkötött bérleti szerződést a jelen határozat mellékletét képező okirat szerint módosítja, és
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt bérleti szerződés
aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. november 28.
: Hatvan város polgármestere

(A 868/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 869/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Lesznai Anna Alapítvány a 3000
Hatvan, Ratkó József utca 10. szám alatti ingatlant ingyenesen, szívességi használat jogcímén használja, és
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen határozat mellékletét képező székhelybefogadó nyilatkozat
aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. november 27.
: Hatvan város polgármestere

Székhely befogadó nyilatkozat
Alulírott, Hatvan Város Önkormányzata – 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., képviseli: Horváth Richárd polgármester –,
mint a 3000 Hatvan, Ratkó József utca 10. szám alatti ingatlan kizárólagos tulajdonosa ezennel feltétel nélkül
hozzájárulást adok ahhoz, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező fenti ingatlant a Lesznai Anna
Alapítvány visszavonásig szívességi használó jogcímén székhelyként használja és alapító okiratában azt székhelyként
feltüntesse.
Jelen okiratot, mint akaratommal mindenben megegyezőt tanúk előtt saját kezűleg, jóváhagyólag aláírtam.
Hatvan, 2014. november 27.
Hatvan Város Önkormányzata
képviseli: Horváth Richárd polgármester
Előttünk, mint tanúk előtt:
1./ név:
lakcím:

2./ név:
lakcím:

Határozat száma

: 870/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 2015. évi belső
ellenőrzési tervet jóváhagyja.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a terv folyamatos teljesítését kísérje figyelemmel.”
Határidő
Felelős

: folyamatos
: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

(A 870/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 871/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.)
önkormányzati rendeletében megállapított szociális szakfeladaton belül a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
feladatról 3.500.000,- azaz Hárommillió-ötszázezer forintot közfoglalkoztatás személyi kiadására, 500.000,- azaz
Ötszázezer forintot munkabér járulékaira, és 2.000.000,- azaz Kettőmillió forintot közfoglalkoztatás dologi jellegű
kiadásaira átcsoportosít.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 1.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Határozat száma

: 872/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületről kivágott, illetve az általa megvásárolt tűzifát a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Hatvani Csoportja (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; adószám:
19025702-1-43; képviseli: Tóth Zsolt Ágoston csoportvezető) részére adományozza a határozat mellékletét
képező szerződés alapján azzal, hogy azt a városban élő rászoruló családok számára tűzifaként ossza szét.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező adományozási
szerződés aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 15. (az adományozási szerződés aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

ADOMÁNYOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről,
név:
Hatvan Város Önkormányzata
cím:
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
adószám:
15729394-2-10
képviseli:
Horváth Richárd polgármester
a továbbiakban: Adományozó, másrészről
név:
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Hatvani csoportja
cím:
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
adószám:
19025702-1-43
képviseli:
Tóth Zsolt Ágoston csoportvezető
A továbbiakban Adományozott között, az alábbi feltételek szerint:
1. Adományozó az általa vásárolt, vagy saját területéről kitermelt tűzifát jelen szerződés aláírását követően
Adományozott javára adományozza azért, hogy az a Hatvanban élő rászoruló családok részére – családonként
kb 1-2 m3 fa – téli tüzelőként kiosztásra kerüljön.
2. Adományozott kötelezettséget vállal arra, hogy ezen adományt semmilyen körülmények között nem értékesíti.
3. Adományozó kijelenti, hogy az adománya révén semmiféle vagyoni előnyhöz nem jut.
4. Adományozott az adományt köszönettel elfogadja. Felek megállapodnak, hogy az adomány annak kiosztásáig
a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. telephelyén tárolja.
5. Adományozott kötelezettséget vállal arra, hogy az adományt az önkormányzati képviselők javaslatait is
figyelembe véve együttesen osztja szét a rászorulók között.
6. Adományozott az adományokról írásban igazolást állít ki.
7. Adományozott és Adományozó kölcsönösen hozzájárul ahhoz, hogy a másik Fél az adományozás tényét
kommunikációs anyagain feltüntesse.
8. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás az aláírás napjától határozatlan időre szól, az adományozó által
vásárolt, vagy saját területéről kitermelt tűzifa adományozásra, de az Adományozó részéről nem jelent
folyamatos kötelezettségvállalást adományok tételére. Az adomány rászorulók részére történő elszállításáról az
Adományozó gondoskodik.
9. Jelen megállapodást bármelyik fél 30 napos felmondási határidővel írásban felmondhatja.
A szerződő felek a jelen megállapodást ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőnek találták és azt helybenhagyólag
aláírták.
Hatvan, 2014. december ...
........................................................
Hatvan Város Önkormányzata
Képviseli: Horváth Richárd polgármester
Adományozó
Határozat száma

...........................................................
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Hatvani csoportja
Képviseli: Tóth Zsolt Ágoston csoportvezető
Adományozott
: 873/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a DentoGál Kft.-vel (székhely: 2173 Kartal, Bocskay utca 11.
cégjegyzékszám: Cg. 16-09-013465-4, adószáma: 23481916-1-13, képviseli: Dr. Gál József Miklós ügyvezető) az
1. számú fogorvosi körzet működtetésére megkötött szerződést közös megegyezéssel módosítja és a határozat
mellékletét képező szerződés-tervezet szerint egységes szerkezetbe foglalja. A képviselő-testület felhatalmazza
Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 15. (a szerződés aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

Feladat-ellátási szerződés a fogorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozási formában történő ellátására
- módosításokkal egységes szerkezetben Amely létrejött egyrészről Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., KSH azonosító:
1022309, adószám: 15729394-2-10, képviseli: Horváth Richárd polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban:
megrendelő),
másrészről a DentoGál Kft. (székhely: 2173 Kartal, Bocskay utca 11. cégjegyzékszám: Cg. 16-09-013465-4,
adószáma: 23481916-1-13, képviseli: Dr. Gál József Miklós ügyvezető), mint egészségügyi szolgáltató (a
továbbiakban: szolgáltató) együttesen felek (a továbbiakban: felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek
mellett:
Előzmény:
Felek rögzítik, hogy 2014. április 30. napján egészségügyi vállalkozási szerződést (továbbiakban: szerződés) kötöttek
egymással, melyet – jelen szerződés keretében – közös megegyezéssel egységes szerkezetben módosítják.
1.) Felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltató Dr. Dehenes Krisztina (orvosi nyilvántartási száma: 77637)
praxisjoggal rendelkező fogorvos alkalmazásával Hatvan város területén lévő 1. számú fogorvosi körzetben a
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM
rendelet) 1. §-a alapján területi ellátási kötelezettséget vállalva, biztosítja a fogorvosi alapellátásokat, a vegyes fogászati
járóbetegellátást. A szolgáltató jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a fogorvosi feladat ellátásához szükséges és
előírt működési engedéllyel, működtetési jogra vonatkozó engedéllyel, érvényes orvosi felelősségbiztosítással
rendelkezik, így a jelen szerződésben foglalt tevékenység végzésére jogosult.
2.) Szolgáltató vállalja, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az EüM rendelet és az idevonatkozó
egyéb jogszabályi előírások figyelembe vételével Dr. Dehenes Krisztina fogorvos alkalmazásával végzi fogorvosi
tevékenységét, ellátja a Hatvanban lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező biztosítottak, illetve a
hozzáfordulókat is, ha betegségük miatt azonnali fogászati ellátásra szorulnak. A szolgáltató az alábbi közoktatási
intézményben iskolafogászati ellátást biztosít: Kossuth Lajos Általános Iskola (3000 Hatvan, Kossuth tér 1.).
3.) Szolgáltató vállalja, hogy az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével finanszírozási szerződést köt, indokolt esetben
szerződését megújítja, módosítja.
4.) Szolgáltató működési ideje heti 30 óra. A praxis rendelési ideje: hétfőn 8 órától 14 óráig; iskolafogászat kedd és
csütörtök 14 órától 20 óráig; szerda és péntek 8 órától 14 óráig tart. Megrendelő jogosult a szerződés teljesítését, a
rendelési idő betartását a jogszabályi keretek között ellenőrizni.
5.) Szolgáltató vállalja, hogy helyettesítéséről és a helyettes díjazásáról maga gondoskodik.
6.) Szolgáltató saját döntése szerint vesz részt a központi fogorvosi ügyelet munkájában, az ügyeletet működtető
szervezettel kötött külön szerződésben foglalt feltételek alapján.
7.) Szolgáltató a jelen szerződésben és az EüM rendeletben meghatározott feladatokat a jogszabályi képesítési
előírásoknak megfelelően az általa foglalkoztatott szakalkalmazottal(kal) a mindenkori jogszabályi előírásoknak,
szakmai és etikai szabályoknak megfelelően látja el a működési engedélyben foglalt rendelési időben.
8.) Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat köteles vezetni, és felkérésre az
ÁNTSZ és a megrendelő számára az orvosi titoktartást nem sértő információkat szolgáltat, az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár részére a kötelező adatszolgáltatásokat teljesíti.
9.) Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a városban működő fogorvosokkal, illetve a választott kollegiális szakmai
vezetővel együttműködik.
10.) Szolgáltató vállalja, hogy az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről
szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben meghatározott alapfelszereltséget biztosítja. A megrendelő a szolgáltató
részére az ellátáshoz szükséges eszközök beszerzéséhez éves szinten 50.000 Ft összegben vissza nem térítendő
támogatást nyújt, feltéve, hogy a szolgáltató által vásárolt eszközök számlával igazolt költsége tárgyévben a 100.000 Ftot eléri. A szolgáltató támogatási igényét a Polgármesteri Hivatal egészségüggyel foglalkozó szervezeti egységéhez, az
eredeti számla bemutatásával (melyről az osztály jogosult másolatot készíteni az ügyintézés céljára) tárgyév december
15. napjáig nyújthatja be. A megrendelő a támogatást a számla bemutatását követően 15 napon belül utalja át a
szolgáltató részére.
11.) Megrendelő a tulajdonát képező hatvani 3128 hrsz.-on felvett fogorvosi rendelőt (továbbiakban: rendelő), amely
természetben Hatvan, Árpád u. 2. szám alatt található, szolgáltató részére bérleti díj fizetési kötelezettség nélkül bérbe

adja. A rendelő az alábbi helyiségekből áll: kizárólagos használatú rendelő, közös használatú fogorvosi váró, közös
használatú előtér, személyzeti és beteg WC-k, és az épülethez tartozó terület. Megrendelő a rendelő és a fogorvosi váró
bútorzatát, berendezéseit a szolgáltató részére leltár szerint használatra átadja. A szolgáltató köteles az átvett eszközök
karbantartásáról és a nem garanciális hibák javításáról gondoskodni.
12.) Szolgáltató kötelezi magát, hogy a rendelő közüzemi díjait a közüzemi szolgáltatókkal kötött szerződés alapján
közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére megfizeti. A szolgáltató kötelezi magát, hogy a rendelő egyedileg nem
mért közüzemi és egyéb szolgáltatások díjainak 1/3-át megrendelő által kiállított számla alapján 15 napon belül a
megrendelő 10403538-49575051-56561001 számú bankszámlájára megfizeti. Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltató
részére a fenti közüzemi számlákat egyidejűleg másolatban megküldi.
13.) Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a 12. pont szerinti számlákat nem egyenlíti ki, úgy a jelen
szerződés mellékletét képező írásbeli felhatalmazás alapján megrendelő azonnali beszedési megbízás formájában a
számláját vezető pénzintézetnél a követelést benyújtja.
14.) Megrendelő vállalja, hogy a rendelő épületére vonatkozóan teljes körű vagyonbiztosítást köt.
15.) Szolgáltató vállalja, hogy a rendelő karbantartásáról és állagmegóvásáról gondoskodik a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a
továbbiakban: lakástörvény) szerint azzal, hogy a rendelőhöz tartozó berendezések pótlásával és cseréjével kapcsolatos
költségeket viseli; karbantartási és állagmegóvási feladatok teljesítéséről a szolgáltató a megrendelőt, a tárgyévet követő
év március 1. napjáig írásban tájékoztatja.
16.) Szolgáltató a tulajdonos felelősségkörébe tartozó, a lakástörvény 10-11. § és a 13. § (4) bekezdésében
meghatározott felújítási munkákra vonatkozó igényét a következő évre vonatkozólag a megrendelő felé minden év
október 31. napjáig a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyekkel foglalkozó szervezeti egysége útján írásban bejelentheti.
Megrendelő a következő évi költségvetési rendeletének elfogadását követő 30 napon belül tájékoztatja a szolgáltatót a
felújítási munkákkal kapcsolatban.
17.) Szolgáltató átalakítást, bővítést, értéknövelő beruházást csak a megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával
végezhet.
18.) Szolgáltató vállalja, hogy a helyiségek tisztántartásáról, rendeltetésszerű használatára való alkalmasságáról
gondoskodik.
19.) Szolgáltató vállalja, hogy a köztisztaság fenntartásáról valamint a zöldterületek használatáról szóló 21/2007. (IV.
27.) Ökr. 5. és 6. §-ának megfelelően a rendelő vonatkozásában gondoskodik a takarításról, hó- és
síkosságmentesítéséről.
20.) Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a rendelőt rendelési időn kívül gyógyító-megelőző tevékenységre használhatja,
de bérbe nem adhatja.
21.) A szolgáltató maga gondoskodik nyomtatványok, egyszer használatos eszközök, kötszerek, gyógyszerek,
fertőtlenítőszerek, tisztítószerek beszerzéséről. A szolgáltató köteles tevékenysége során a higiénés és tisztasági
rendszabályok betartására.
22.) A jogszabályi és működés feltételek időközbeni változása esetén a szerződő felek 30 napon belül írásban, jelen
szerződés módosítására, kiegészítésre javaslatot tehetnek.
23.) A Képviselő-testület által rendeletben megállapított körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a fogorvost ért esetleges
kár esetén a megrendelő kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a
szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget.
24.) A szerződés megszűnése esetén a szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymással a megszűnés
napján leltár szerinti elszámolás mellett jegyzőkönyv felvételével elszámolnak és a használatba adott berendezéseket,
tárgyakat, eszközöket, rendelőt a rendeltetésszerű használatnak megfelelő állapotban visszaszolgáltatják.
25.) Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a szerződését bármely okból megszűntetik, hiánytalanul
átadja adathordozón az őt követő fogorvosnak a beteg adatait, törzskartonját, illetve az általa vezetett nyilvántartásokat
a folyamatos betegellátás biztosítása érdekében.
26.) A felek jelen szerződés aláírásával nyilatkoznak, hogy jelen szerződés megkötésére kellő felhatalmazással
rendelkeznek, melyet megrendelő tekintetében a 873/2014. (XI. 27.) számú képviselő-testületi határozat biztosít.

27.) Jelen szerződés 2014. december 1-jén lép hatályba és határozatlan időtartamra szól. Jelen szerződést bármelyik fél
jogosult rendes felmondása által megszüntetni 6 hónapos felmondási idő közbeiktatásával. Jelen szerződést bármelyik
fél jogosult rendkívüli felmondással megszüntetni, amennyiben jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét a
másik fél nem teljesíti, így megrendelő tekintetében különösen akkor, amennyiben a szolgáltató a jelen szerződés
szerinti tevékenység folytatására való jogosultságát elveszti, illetve jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségét
felhívás ellenére ismételten megszegi. Jelen szerződést felek közös megegyezéssel írásban bármikor megszüntethetik,
illetve módosíthatják.
28.) A felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban peren
kívül rendezik. A felek pertárgyértéktől függően kikötik a Hatvani Járásbíróság vagy az Egri Törvényszék kizárólagos
illetékességét és annak a szerződés aláírásával alávetik magukat.
29.) A felek jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, a
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, valamint más egyéb
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Jelen szerződést felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben teljesen egyezőt, helybenhagyólag
aláírják.
Hatvan, 2014. november .
Horváth Richárd, polgármester
Hatvan Város Önkormányzata
megrendelő
Határozat száma

Dr. Gál József Miklós
DentoGál Kft. ügyvezetője
szolgáltató
: 874/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város 2015-2020. közötti évekre vonatkozó
egészségfejlesztési koncepció elkészítésére Hatvan Város Önkormányzata 2015. évre szóló költségvetésében e célra
1.500.000,- Ft összeget határoz meg.”
Határidő
Felelős

: 2015. február 15. (költségvetési rendelet elfogadása)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 875/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata 2015-2018. közötti évekre
vonatkozó sportfejlesztési koncepció elkészítésére a Hatvan Város Önkormányzata 2015. évre szóló költségvetésében
e célra 1.500.000,- Ft összeget határoz meg.”
Határidő
Felelős

: 2015. február 15. (költségvetési rendelet elfogadása)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 876/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani Kézilabda és Szabadidő
Sportegyesületnek a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról,
a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.)
Kormányrendelet alapján a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott sportfejlesztései programja
megvalósításához, - a sportfejlesztési program elfogadása esetén - a Hatvani Kézilabda és Szabadidő
Sportegyesület részére az önrész összegéből 2014. évben biztosításra került 15 000 000,- Ft összeg 15 381 000,Ft összegre módosul.
A 381 000,- Ft önerő Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletében
az általános tartalék terhére biztosított.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 15.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 877/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani Kézilabda és Szabadidő
Sportegyesület „a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a

támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól” szóló 107/2011. (VI.30.)
Kormányrendelet alapján a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott sportfejlesztései programja
megvalósításához, - a sportfejlesztési program elfogadása esetén - a Hatvani Kézilabda és Szabadidő
Sportegyesület részére a 110/2014 (II. 13.) sz. határozatban biztosított 194 177 729,- Ft támogatáson felül további
100 000 000,- Ft támogatást biztosít.
A támogatás összege a 2015. évi költségvetésbe kerül betervezésre.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 31.
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Határozat száma

: 878/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület (székhely: 3000 Hatvan,
Népkert) 2014. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 1. (tájékoztatásra)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 879/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Lokomotív Sport Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, Boldogi
úti MÁV Sporttelep) 2014. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 1. (tájékoztatásra)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 880/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület (székhely:
3000 Hatvan, Tanács u. 9.) 2014. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 1. (tájékoztatásra)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 881/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Góliát Diáksport Egyesület (székhely: 3000 Hatvan,
Szabadság út 13.) 2014. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 1. (tájékoztatásra)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 882/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szabadidősport Egyesület Atlétika Szakosztálya
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 2014. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 1. (tájékoztatásra)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 883/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Triton Triatlon Club 60 SE (székhely: 3000 Hatvan, Dolgozók
útja 13.) 2014. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 1. (tájékoztatásra)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 884/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Triton Triatlon Club 60 SE Kosárlabda Szakosztálya
(székhely: 3000 Hatvan, Dolgozók útja 13.) 2014. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 1. (tájékoztatásra)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Határozat száma

: 885/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Úszó Klub Sportegyesület (székhely: 3000 Hatvan,
Móricz Zsigmond út 13/b) 2014. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 1. (tájékoztatásra)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 886/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 849/2014. (XI.14.) számú határozata melléklete
helyébe jelen határozat melléklete lép. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum által ellátott közművelődési közfeladatok
tárgyában az átadás-átvételi megállapodás aláírására, azzal, hogy a megállapodó felek 2014. december 31-ig
vizsgálják felül a közfeladat ellátására biztosított támogatás 2014. november 30-ig történő felhasználását, melynek
eredményeként a 2014. évi dologi és személyi előirányzatok fel nem használt része átadásra kerüljön átvevő
részére.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 1. (tájékoztatásra)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

(A 886/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 887/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata 2015-2018. közötti évekre
vonatkozó közművelődési koncepció elkészítésére Hatvan Város Önkormányzata 2015. évre szóló költségvetésében e
célra 1.500.000,- Ft összeget határoz meg.”
Határidő
Felelős

: 2015. február 15. (költségvetési rendelet elfogadása)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 888/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000
Hatvan, Balassi Bálint út 44.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 3. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 889/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000
Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 3. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 890/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 3. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 891/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000
Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 3. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Határozat száma

: 892/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000
Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 3. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 893/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000
Hatvan, Jókai utca 9.)pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 3. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 894/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000
Hatvan, Vörösmarty tér 1.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 3. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 895/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a
nemzetiségi önkormányzat ügyvitelének és pénzügyei vitelének feltételeiről és az ezzel kapcsolatos végrehajtási
feladatokra vonatkozóan 2012. január 26-án megkötött együttműködési megállapodást hatályon kívül helyezi.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a
nemzetiségi önkormányzat ügyvitelének és pénzügyei vitelének feltételeiről és az ezzel kapcsolatos végrehajtási
feladatokra vonatkozóan együttműködési megállapodást köt a jelen határozat mellékletében foglalt szöveggel.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési
megállapodás aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. november 30. (az együttműködési megállapodás aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

(A 895/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 896/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan Város Integrált Városfejlesztési
Stratégia végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.”
Határidő
Felelős

: folyamatos
: Hatvan város polgármestere a főépítész útján
Határozat száma

: 897/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felülvizsgálta a Hatvan Kártya kiállítására és érvényesítésére
vonatkozó díjakat és úgy dönt, hogy a 2015. évre vonatkozóan a díjakat nem módosítja.”
Határidő
Felelős

: 2015. január 1.
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 898/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2015. évben a közterület használati díjat nem
emeli meg.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 31.
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

Határozat száma

: 899/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1409 kódszámú „Egészségre
nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Hatvan Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában” című
pályázat fenntartási időszakában jóga foglalkozások megvalósításához szükséges feladatok elvégzésével a
Kapocs Kommunikáció-Közvetítő Alapítványt (székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság út 6.) bízza meg, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 380.000,-Ft megbízási díjért.
A pénzügyi forrást a 2014. évben a feladat ellátása nem igényel. A 2015., 2016. és 2017. évi költségvetésekbe a
szükséges pénzügyi forrás betervezésre kerül.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 1. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati osztály útján
Határozat száma

: 900/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1409 kódszámú „Egészségre
nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Hatvan Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában” című
pályázat aerobic foglalkozások megvalósításához szükséges feladatok elvégzésével Ádámné Teréki Beátát
(székhely: 3000 Hatvan Bajza József u. 14.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt
bruttó 270.000,- Ft megbízási díjért.
A pénzügyi forrást a 2014. évben a feladat ellátása nem igényel. A 2015., 2016. és 2017. évi költségvetésekbe a
szükséges pénzügyi forrás betervezésre kerül.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 1. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati osztály útján
Határozat száma

: 901/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú, „Környezeti és
energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázat keretében „Tervezési
szolgáltatás megrendelése” elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 40. § (3) és (4)
bekezdései alapján „feltételes” jellegű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli
eljárás keretében.
A beszerzés becsült értéke nettó 17.610.236.-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,
17.610.236.-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, településfejlesztési osztályvezető;
3.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 5. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Határozat száma

: 902/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú, „Környezeti és
energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázat keretében
„Projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése” elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
(Kbt.) 40. § (3) és (4) bekezdései alapján „feltételes” jellegű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend
szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében.
A beszerzés becsült értéke nettó 24.900.000.-Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése”
elnevezésű, 24.900.000.-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, településfejlesztési osztályvezető;

3.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 5. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Határozat száma

: 903/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú, „Környezeti és
energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázat keretében „Műszaki
ellenőri szolgáltatás megrendelése” elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 40. §
(3) és (4) bekezdései alapján „feltételes” jellegű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti,
hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés becsült értéke nettó 8.803.150.-Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Műszaki ellenőri szolgáltatás megrendelése” elnevezésű,
nettó 8.803.150.-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, településfejlesztési osztályvezető;
3.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 5. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Határozat száma

: 904/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú, „Környezeti és energetikai
non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben a „Marketing
tevékenység megrendelése” és a „Kivitelezési munkák megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárások
lebonyolítására árajánlatokat kér be a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 55. § (1) bekezdésének megfelelően.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 20. (az árajánlatkérés megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Határozat száma

: 905/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
hozzájárul
az
ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004
azonosítószámú, „Kalandozzunk kerékpárral a Zagyva folyó mentén” című projekt bővítéséhez és felhatalmazza
Hatvan város polgármesterét, hogy az azzal kapcsolatosan felmerülő kérdésekben a szükséges szakmai
észrevételeket összegyűjtse, szakértői megvalósíthatósági tanulmányt készíttessen és a beruházással
kapcsolatosan forrástérképet állítson elő, annak keretében a meghatározott Közvetítő Szervezeteket megkeresse,
továbbá a meghatározandó nyomvonalon érintett településekkel, mint projektgazda a későbbiekben
egyeztetéseket folytasson le pontosítva a szükséges és releváns kérdéseket.”
Határidő
Felelős

: 2015. január 15.
: Hatvan város polgármestere a Pályázati osztály útján
Határozat száma

: 906/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése az
ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 azonosítószámú pályázattal összefüggésben” elnevezésű közbeszerzési eljárást
indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében.
A beszerzés nettó becsült értéke 11.500.000.-Ft.
A pénzügyi forrás pályázati támogatásból biztosított.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése az
ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 azonosítószámú pályázattal összefüggésben” elnevezésű, 11.500.000.-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 képviselőtestületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:

1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Vojtekné Stál Nikoletta, pályázati ügyintéző;
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.”
Határidő
Felelős

: 2014. november 28. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati osztály útján
Határozat száma

: 907/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola felújításához
kapcsolódó kiegészítő munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend
szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében.
A beszerzés nettó becsült értéke 2.500.000.-Ft.
A pénzügyi forrást Hatvan Város Önkormányzata fejlesztési hitel terhére fogja biztosítani.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola felújításához
kapcsolódó kiegészítő munkák megrendelése” elnevezésű, 2.500.000.-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, településfejlesztési osztályvezető;
3.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 5. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Határozat száma

: 908/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal felújításával
összefüggő kiegészítő munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend
szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében.
A beszerzés nettó becsült értéke nettó 13.600.000.-Ft.
Az ajánlatkérő a pénzügyi forrást 1.148.988.-Ft összeg erejéig a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal
épületének energetikai korszerűsítése” tárgyú szerződés késedelmes teljesítése miatt a Zeron Zrt. által befizetett
késedelmi kötbér terhére, az ezen felüli összeg esetében pedig fejlesztési hitel terhére biztosítja.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a "Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal felújításával
összefüggő kiegészítő munkák megrendelése" elnevezésű, nettó 13.600.000.-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, településfejlesztési osztályvezető;
3.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 5. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati osztály útján
Határozat száma

: 909/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, illetve utántöltő
anyagok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény közzététele
nélküli eljárás keretében, részajánlattételi lehetőség biztosításával. A beszerzés együttes nettó becsült értéke
12.000.000.-Ft.
Az 1. rész elnevezése „Tisztítószerek beszerzése”, becsült értéke nettó 4.000.000.-Ft.
A 2. rész elnevezése „Irodaszerek és papíráru beszerzése”, becsült értéke nettó 5.000.000.-Ft.
A 3. rész elnevezése „Utántöltő anyagok beszerzése”, becsült értéke nettó 3.000.000.-Ft.
A szükséges fedezet összege Hatvan város 2015. évi költségvetésébe betervezésre kerül.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, illetve utántöltő
anyagok beszerzése” elnevezésű, 12.000.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény
közzététele 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.) Simon Tamás, gondnoksági osztályvezető;
3.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 10. (az ajánlattételi felhívás megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Határozat száma

: 910/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 776/2014. (IX. 25.) számú határozatát hatályon kívül
helyezi.”
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Határozat száma

: 911/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert a Global Home
Technika Kft.-vel (székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.) történő referencia szerződés megkötésére,
miszerint az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola, a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda és a Hatvani Csicsergő
Óvoda épületenergetikai fejlesztése során beépítésre került hőszivattyúkat a Global Home Technika Kft. marketing
tevékenysége során 5 éven keresztül referenciaként használhatja bruttó 12.800.000.- Ft összegért a határozat
mellékletét képező együttműködési megállapodás tervezet szerinti tartalommal.”
Határidő
Felelős

: 2014. november 30. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

REFERENCIA SZERZŐDÉS
(Együttműködési megállapodás)
amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről:
Név:
Hatvan Város Önkormányzata
Székhely:
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Telefon:
37/542-300
Fax:
37/345-455
Képviseletében:
Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester
KSH törzsszám:
15729394-8411-321-10
Adószám:
15729394-2-10
Bankszámlaszám: K&H Bank Nyrt. 10403538-49575051-56561001
mint megrendelő (a továbbiakban: megrendelő)
másrészről:
Név:
Global Home Technika Kft.
Székhely:
1063 Budapest , Szinyei Merse utca 10.
Képviselő:
Német Mátyás
Tel.:
+36-30635-5993
Cégjegyzékszám:
01-09-180311
Adószám:
24749950-2-42
Bankszámlaszám: 10100888-00460660-00000019
mint vállalkozó (a továbbiakban: Global Home )
együttesen felek (továbbiakban: felek) között az alábbi feltételek mellett:
1. Előzmények
A Felek rögzítik, hogy a KEOP-5.5.0-B-12-2013-0130 azonosítószámú projekt keretében megvalósult épületenergetikai
fejlesztés során Hatvan Város Önkormányzata a 2. pontban szereplő épületekbe ATES típusú, geotermikus hőszivattyú
fűtési rendszereket telepített (kútvíz rendszer). Az ATES típusú hőszivattyúk szállítója a Global Home Kft.

2. A szerződés tárgya
Az alábbiakban feltüntetett épületeknek, a Global Home Kft. marketing tevékenysége során referencia bemutató
helyekként történő bemutatása.
- Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola, 3000 Hatvan, Rákóczi út 4.
- Hatvani Vörösmarty téri Óvoda , 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.
- Hatvani Csicsergő Óvoda, 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.
3. A szerződés időtartama
3.1 Felek a jelen szerződést 5 év (hatvan hónap) határozott időre kötik, mely időtartam kezdő napja az a nap, amikor a
jelen szerződés 4.5. pontjában írott szolgáltatási díjat az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján jóváírják.
3.2 Felek rögzítik, hogy jelen szerződés az 1. pontban körülírt projekt befejeztétől függetlenül, az ATES hőszivattyúk
átadását/bekötését és beüzemelését és az ehhez kapcsolódó pénzügyi teljesítést követően hatályos. E feltétel beálltáról
az Önkormányzat a Global Home Technika Kft.-t külön okiratban foglalt nyilatkozattal értesíti.

4. Global Home jogai és kötelezettségei
4.1 Global Home tudomásul veszi, hogy az épületek harmadik személynek történő bemutatása esetén köteles a
látogatást előzetesen bejelenteni és annak időpontjáról az Önkormányzatot és az érintett intézményvezetőt tájékoztatni.
4.2 Global Home jogosult a nyilvánosságért felelős céggel együttműködve az általa készített reklámfilmet, fotókat,
reklámszöveget, kereskedelmi tevékenysége során, korlátozás nélkül felhasználni.
4.3 Global Home jogosult – az Önkormányzatnak a megjelenési forma előzetes jóváhagyásával – az Önkormányzat
föntiekben hivatkozott létesítményeit saját, illetve a gyártó (Geofűt Technika Kft.) honlapján, szórólapjain,
prospektusain, plakátjain referenciaként szerepeltetni.
4.4 Global Home köteles az Önkormányzatot tájékoztatni a megjelenési forma megváltoztatásának szándékáról, illetve
az új megjelenést jóváhagyatni.
4.5 Global Home köteles az Önkormányzat együttműködésének, szolgáltatásának fejében kialkudott összeget, bruttó
12.800.000.-, azaz tizenkettőmillió-nyolcszázezer forintot az Önkormányzat részére jelen szerződés 3.2 pontjában
foglaltak teljesülését követően, 8 napon belül egy összegben megfizetni.
5. Az Önkormányzat jogai és kötelezettségei
5.1 Az Önkormányzat vállalja, hogy jelen szerződésben rögzített feltételek szerint együttműködik a Global Home-vel
az ATES hőszivattyú népszerűsítésében, melynek során hozzájárul, hogy a Global Home az épületek reklámcélú
bemutatását, fotózását, filmezését, valamint ezek reklámhordozókon való szerepeltetését további előzetes egyeztetés
mellett végezheti, az elkészült anyagokat az Önkormányzat személyiségi jogainak figyelembe vételével felhasználhatja.
5.2 Az Önkormányzat vállalja, hogy az ATES hőszivattyú üzemelési, használati tapasztalatait rendszeresen, az
energetikai adatokat havi rendszerességgel Global Home részére továbbítja.
5.3 Az Önkormányzat vállalja, hogy előzetes bejelentés alapján harmadik személyek részére (Global Home potenciális
vevői) az épületek fűtési rendszerének megtekintését, az energetikai adatok értékelését lehetővé teszi.
5.4 Az Önkormányzat vállalja, hogy az előzetes egyeztetés alapján a Global Home által készített feliratot/táblát a
hivatkozott épületek homlokzatán, jól látható helyen elhelyezi. Vállalja továbbá, hogy a helyi médiumokkal tartott
rendszeres kapcsolat során kellő hangsúlyt helyez a megújuló energiák, ezen belül az ATES hőszivattyúk használatára,
valamint Global Home részére lehetővé teszi évi egy helyszíni, élő interjú (rádió, tv) elkészítését.
5.5 Az Önkormányzat vállalja, hogy a Global Home üzletfejlesztési lehetőségeinek kidolgozásához marketing
információk rendszeres továbbításával hozzájárul. Lehetővé teszi a Global Home részére a hőszivattyúk rendszeres
ellenőrzését, mérések elvégzését, tapasztalatok összegzését, hozzájárulva a Global Home, illetve a gyártó kutatásfejlesztési tevékenységéhez.
5.6 A 2. pontban rögzített épületek tulajdonjogának esetleges átruházása/megváltozása esetén a jogutódlás keretében az
Önkormányzat köteles jelen szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek gyakorlását a jogutódra átruházni és azt a
későbbiekben is lehetővé tenni.
6. Titoktartási kötelezettség , a szerződés megszegése
6.1. Az önkormányzat tájékoztatja a vállalkozót arról, hogy a 2011. évi CXII. törvény 32.§ rendelkezése alapján jelen
szerződést köteles honlapján közzétenni.
7. A szerződés megszűnése, általános rendelkezések:
7.1. Jelen vállalkozói szerződés megszűnik a határozott idő leteltével.

A szerződés megszüntethető:
- közös megegyezéssel, írásban, azonban ha a felek már teljesítették a szerződés valamely elemét, úgy a felek
az arányos teljesítésért kötelesek egymással elszámolni,
- azonnali hatályú felmondással, ha bármelyik fél olyan súlyos, szerződésszegő magatartást tanúsít, hogy a
másik féltől nem várható el a szerződés további fenntartása. Ebben az esetben a felek az arányos teljesítéssel
elszámolnak, egyben az önkormányzat feltétlen kötelezettséget vállal arra, hogy a felmondás időpontjától a
határozott idő lejártáig esedékes arányos ellenértéket a Global Home Kft. részére visszatéríti.
7.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
rendelkezései az irányadóak. Felek rögzítik, hogy vitás kérdés esetén a kérdéses pontokat mindenkor egyeztető
tárgyalásokon próbálják rendezni. Jogi eljárást kizárólag az egyeztetés eredménytelensége esetén kezdeményeznek. A
felek vitás ügyekben a pertárgyértéktől függően a Hatvani Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék illetékességét kötik
ki.
Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a vállalkozó cégkivonata és törvényes képviselőjének aláírási
címpéldánya vagy aláírás mintája.
Jelen szerződést a felek elolvasás és kellő értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.
Hatvan, 2014. november …...
….......................................................
Hatvan Város Önkormányzata
Képviseli: Horváth Richárd polgármester
Megrendelő

….......................................................
Global Home Kft.
Német Mátyás ügyvezető
Vállalkozó

ph.

ph.

Határozat száma

: 912/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003 kódszámú, „Hatvan üzemelő
sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata” című pályázat megvalósítása során kialakításra került, a jelen
határozat melléklete szerinti használati szerződésben foglaltaknak megfelelően felsorolt ingó és ingatlan
vagyontárgyakat a Heves Megyei Vízmű Zrt. számára ingyenes használatba adja, valamint felhatalmazza Hatvan
város polgármesterét a használatra vonatkozó megállapodás aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 4. (használati megállapodás aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

(A 912/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 913/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évben elvégzett környezetvédelmi feladatokról szóló
beszámolót elfogadja.”
Határozat száma

: 914/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 4/a. szám alatti gyermekorvosi
rendelő és védőnői szolgálat épületében riasztórendszer kiépítésével a tibatrOnic Biztonságtechnikai és
Elektronikai Vállalkozást (székhely: 3021 Lőrinci, Akácfa utca 11.) bízza meg bruttó 228.877,- Ft összegben, mint
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben az
általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. november 30. (megrendelésre)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 915/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Kossuth tér és Nagygombos (Gesztenyefasor út)
közötti szakaszon gyalogos- és kerékpárút terveinek elkészítésével a Monaliza Bt.-t bízza meg (székhely: 3390

Füzesabony, Egyetértés u. 2. II/12.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, bruttó 1.574.800,Ft összegben.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a
„fejlesztési céltartalék” költséghelyen biztosított.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 15. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 916/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát
képező, hatvani 0220/1 helyrajzi számú ingatlanon megvalósítandó szennyvíztisztító berendezés megépítéséhez
és a tisztított szennyvíz nyomócsövének elhelyezéséhez, valamint a tisztított szennyvíznek a kizárólagos
önkormányzati tulajdonú hatvani 0219/1 helyrajzi számú árokba történő bevezetéséhez történő tulajdonosi
hozzájárulást nem adja meg az AB Hatvan Kft. (székhely: 7634 Pécs, Nagyberki út 3., cégjegyzékszám: 02-09067376) 33/IV/14. iktatószámú nyilatkozata alapján.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 15. (tájékoztató levél megküldésére)
: Horváth Richárd polgármester a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 917/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Werbőczy szobor díszvilágítási munkáinak elvégzésével
Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 236.696.- Ft összegben
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben az
általános tartalékkeret terhére kerül biztosításra.”
Határidő
Felelős

: azonnal (megrendelésre)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 918/2014. (XI. 27.) 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)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály 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

697

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

190

radiátorok cseréje 2 csoportszobában

380

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

szúnyogháló elhelyezése

185

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

118

külső, téglaburkolat fugázásának folytatása

277

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

70

szúnyogháló elhelyezése a csoportszobák és a mosdók ablakaira

100

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

303
7

tetőtéri könyvtár kialakításához szükséges tanulmányterv elkészítése

445

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

296

parkettázás (könyvtár, ének-zene terem)

570

érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat elkészítése

140

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

180

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
szúnyogháló elhelyezése

17.600
800
7

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

961
85

bejárati ajtó cseréje

58

Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 69.)
automata kapu kiépítése, udvaron autóbeálló kiépítése, bejárat fölé esővédő tető felszerelése

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.

473

Kossuth tér 8.
fűtési rendszer felújítása, kazáncsere tervezési költséggel

462

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

117

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

76

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

szúnyogháló elhelyezése

8

intézmények szabványossági villámvédelmi felülvizsgálata és javítása

900

tartalékkeret

580

Összesen:

35 991
Határozat száma

: 919/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda egyes ablakaira szúnyogháló
elhelyezésével a Building Expert Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Tabán út 4.) bízza meg bruttó 184.600,- Ft
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási kiadások között a 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: azonnal (megrendelésre)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 920/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola melegítő
konyhájának ablakára szúnyogháló elhelyezésével a Building Expert Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Tabán út 4.)
bízza meg bruttó 6.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.

Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási kiadások között a 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: azonnal (megrendelésre)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 921/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola tetőterében könyvtár
kialakításához szükséges tanulmányterv elkészítésével a Sisák Art Építésziroda Kft. (székhely: 3060 Pásztó, Tar
Lőrinc út 30.) bízza meg bruttó 444.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási kiadások között a 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: azonnal (megrendelésre)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 922/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola (3000 Hatvan, Géza
fejedelem u. 2.) épületéhez kapcsolódó érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat elkészítésével Kovács Zoltán
egyéni vállalkozót (székhely:3000 Hatvan Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 139.700,- Ft összegben, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási kiadások között a 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: azonnal (megrendelésre)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 923/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola melegítő
konyhájának ablakára szúnyogháló elhelyezésével a Building Expert Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Tabán út 4.)
bízza meg bruttó 6.700,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási kiadások között a 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: azonnal (megrendelésre)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 924/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 4/a. szám alatt található orvosi
rendelő épületében a beteg mosdókban a dugulás elhárítása, valamint 1 db szaniter cseréjével a Norma-bau Építő
Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 116.840,- Ft összegben, mint az önkormányzat
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási kiadások között a 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: azonnal (megrendelésre)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 925/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Bajcsy- Zsilinszky út 4/a. szám alatt található orvosi
rendelő épületében a személyzeti mosdóban a dugulás elhárításával a Mézsorás-Építőipari Kft.-t (székhely: 3000
Hatvan, Kertész u. 64.) bízza meg bruttó 76.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási kiadások között a 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: azonnal (megrendelésre)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

Határozat száma

: 926/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal melegítő konyhájának
ablakára szúnyogháló elhelyezésével a Kelemen István Bt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Báthory u. 38.) bízza meg
bruttó 7.300,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási kiadások között a 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: azonnal (megrendelésre)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 927/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 797/2013. (X. 31.) számú határozatát módosítja oly módon,
hogy a „2738 hrsz.” szövegrész helyébe a „2438 hrsz.” szövegrész lép.”
Határidő
Felelős

: azonnal (módosításra)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 928/2014. (XI. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 799/2013. (X. 31.) számú határozatát módosítja oly módon,
hogy a „2738 hrsz.” szövegrész helyébe a „2438 hrsz.” szövegrész lép.”
Határidő
Felelős

: azonnal (módosításra)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 929/2014. (XI. 27.) zü. sz. képv. test. hat.

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

KIVONAT
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből
Napirendi pont címe:
Tájékoztató a 2014/2015. nevelési év, tanév indításáról Hatvan város köznevelési intézményeiben
Előterjesztő, előadó: Horváth Richárd polgármester
Kivonat szövege:
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a 2014/2015. nevelési év, tanév indításáról Hatvan város köznevelési intézményeiben szóló
tájékoztatót és azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.”
Napirendi pont címe:
A településrendezési eszközök hatályosulásáról
Előterjesztő, előadó: Philipp Frigyes főépítész
Kivonat szövege:
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Philipp Frigyes főépítész előterjesztésében
megtárgyalta a településrendezési eszközök hatályosulásáról szóló tájékoztatót és azt az írásbeli
előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.”
Napirendi pont címe:
Tájékoztató Hatvan város 2015. évi virágosítási- és fásítási tervéről
Előterjesztő, előadó: Horváth Richárd polgármester
Kivonat szövege:
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan város 2015. évi virágosítási- és fásítási tervéről szóló tájékoztatót és azt az
írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.”

FELELŐS KIADÓ: Horváth Richárd polgármester
Szerkesztette: Lukács László
Készült: 45 példányban
Szerkesztőség: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

