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2014. december 12.

TARTALOMJEGYZÉK

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

• 46/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 33/2003. (XII. 19.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
• 47/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 20/2004. (III. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
• 48/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
• 49/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
a Hatvan város településképi védelméről szóló 32/2013.(VI. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
• 50/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 49/2004.(X.29.) önkormányzati
rendelet módosításáról
• 51/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet
módosításáról

2014. DECEMBER 11-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 33/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről
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 18. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 33/2003. (XII. 19.)
önkormányzati rendelet.
2. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba, és 2015. január 2-án hatályát veszti.
Hatvan, 2014. december 11.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 20/2004. (III. 26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 88. § (4)
bekezdés d) pontjában bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. § A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 20/2004. (III. 26.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Egyedi szennyvíztisztító műtárgy azokon a területeken létesíthető, ahol jelenleg nincs és nem is várható a
csatornahálózat kiépítése. Az ezzel összefüggő nyilatkozatot a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal adja ki.”
2. § A R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A szolgáltató a szennyvíztelepen havonta összegyűjtött "ellenőrző szelvények" ürítő helyen maradó
példányait a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnak átadja.
(2) A települési folyékony hulladék szállításával, technikai lebonyolításával kapcsolatos bejelentéseket, a jelen
önkormányzati rendelet betartását, valamint a nyílt árokba, csapadékvíz elvezető csatornarendszerbe történő
illegális bevezetéseket a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzi, és vizsgálja ki.”
3. § A R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép rendelkezés lép:
4. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba, és 2015. január 2-án hatályát veszti.
Hatvan, 2014. december 11.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

1. melléklet a 47/2004. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 20/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelethez
2015. január 1-től alkalmazandó díjtételek
–

Települési folyékony hulladék
szállítási, illetve elhelyezési díjai

–

Száraz WC tisztítás,
szállítás, ártalmatlanítás díja

1.715,- Ft/m3 + ÁFA

8.059,- Ft + ÁFA

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.
§ (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A meghívót annak mellékletei nélkül meg kell küldeni
a) az előkészítésbe bevont szakértőnek;
b) települési nemzetiségi önkormányzat elnökének;
c) a Heves Megyei Kormányhivatalnak;
d) a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatala vezetőjének;
e) a választókerület országgyűlési képviselőjének;
f) a Hatvani Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnokának;
g) a Hatvani Rendőrkapitányság rendőrkapitányának;
h) annak a személynek, akinek meghívását jogszabály kötelezővé teszi.”
2. § A R. 21. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Titkos szavazás esetén a települési képviselő az ülésteremben rendelkezésre álló szavazógép
igénybevételével adja le szavazatát. Amennyiben az ülésteremben a szavazógép meghibásodik, vagy nem áll
rendelkezésre, úgy a települési képviselő szavazólap és urna segítségével szavaz. A szavazás lezárultát
követően a képviselő-testület által a saját tagjai közül választott három tagú szavazatszámláló bizottság összesíti
a leadott szavazatokat.”
3. § A R. 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„44. § A bizottsági tag jogosult
a) a 31. § (1) bekezdésében foglaltak szerint felvilágosítást kérni;
b) kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni;
c) megbízás alapján képviselheti a bizottságot;
d) a polgármestertől igényelheti a bizottsági munkájához szükséges tájékoztatást;
e) közérdekű ügyben kezdeményezheti a polgármester intézkedését, amelyre harminc napon belül érdemi
választ köteles adni.”
4. § A R. 46. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az önkormányzati képviselő a képviselői munkájának megkönnyítése érdekében az önkormányzat által
biztosított mobil internet és mobiltelefon használatára jogosult. A bizottságok nem képviselő tagja a bizottsági
munkájának megkönnyítése érdekében az önkormányzat által biztosított mobil internet használatára jogosult.”
5. § A R. 51. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A népszavazásra feltett konkrét kérdést a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 39. §-ában foglaltak
szerint kell megfogalmazni.”
6. § A R. 57. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény
hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A költségvetési javaslat
tartalmazza a bevételi forrásokat, a működési, fenntartási előirányzatokat (költségvetési szervenként), a felújítási
előirányzatokat célonként, a fejlesztési kiadásokat feladatonként, valamint külön tételben az általános és a
céltartalékot.”
7. § A R. 16. § (1) bekezdésében és 31. § (1) bekezdésében a „tizenöt napon belül” szövegrész helyébe a
„harminc napon belül” szöveg lép.
8. § A R. 6. és 7. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
9. § (1) Ez a rendelet 2014. december 15-én lép hatályba, és 2014. december 16-án hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a R. 39. § (1) bekezdése, 51. § (6) bekezdése, 52. §-a, X. Fejezete, 7. mellékletének 37. és
37a. pontja, valamint 2. függeléke.
Hatvan, 2014. december 11.

dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

1. melléklet a 48/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
1.

A R. 6. mellékletének „Jogi és Ellenőrzési Bizottság” alcím alatti 1. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1.
Kivizsgálja az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést, és előterjeszti a
képviselő-testület következő ülésére az összeférhetetlenség megállapítását.”

2.

A R. 6. melléklete az „Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság” alcím alatt a következő 6a. ponttal
egészül ki:
„6a.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján engedélyezi az önkormányzat által
fenntartott köznevelési intézmények esetében a maximális csoportlétszámtól való eltérést.”

3.

A R. 7. melléklete a következő 34. ponttal egészül ki:
„34.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézmények hasznosítása esetében a
szerződések megkötésére a polgármester jogosult. Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról
szóló rendelet 5. és 6. mellékletében nem szereplő helyiségek hasznosításáról és az ezzel
kapcsolatos
szerződés
tartalmáról
a
polgármester
dönt.
(Az
önkormányzat
vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet)”

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
a Hatvan város településképi védelméről szóló 32/2013.(VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 3. és 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Hatvan város településképi védelméről szóló 32/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
R.) 2. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E rendeletet a településképi véleményezési eljárásra, a településképi bejelentési eljárásra és a
településképi kötelezési eljárásra (továbbiakban együtt: településkép-védelmi eljárás) kell alkalmazni.
2. § A R. 5. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építéshatósági ügyben hozott
döntés keretében vitatható.”
3. § A R. 10. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A településképi kötelezettség körébe tartozik:
a) a településképet rontó reklámok, cégérek megszüntetése,
b) a helyi építészeti értékek, a településkép védelme érdekében az építményt, építményrészt érintő felújítás,
átalakítás, vagy elbontás.”
4. § A R. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A településképi kötelezésről a polgármester önkormányzati hatósági döntést hoz település-rendezési
kötelezésről szóló határozat formájában.”
5. § (1) A R. 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet 2014. december 13-án lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Hatvan, 2014. december 11.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

1. melléklet a 49/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet a 32/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

Településképi véleményezési kérelem
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
06-37/542-300
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
alapján, a Hatvan város Képviselő-testületének a Hatvan város településképi védelméről szóló 32/2013. (VI.28.)
önkormányzati rendelete hatálya alá tartozó, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján az
építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységek esetén, az építési engedélyezési eljárásokat
megelőzően kell benyújtani Hatvan város Polgármesteréhez.
I. Kérelmező adatai
a) neve (elnevezése)
b) címe (irányítószám, település)
(utca, házszám, emelet, ajtó / Pf.)
c) telefonszáma:
d) kérelmező jogállása (aláhúzandó):
e) jogi személy képviselője :
f) kérelmező személye (aláhúzandó):
II. Építési helyszín adatai
a) címe (utca, házszám)
b) helyrajzi száma
c) HÉSZ övezeti/építési övezeti jele

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
magánszemély / jogi személy
_______________________________________________
építtető / az ingatlan tulajdonosa

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

III. A kérelem előzményei:
Korábbi tervtanácsi állásfoglalás, építési engedély, vagy településképi vélemény (aláhúzandó)
megnevezése, száma, azonosítója:
_______________________________________________
IV. A mellékelt építészeti-műszaki dokumentáció:
a) ÉTDR azonosítója
_______________________________________________
b) ÉTDR iratazonosító (hatóság tölti ki)
b) papír alapon is csatolt a kérelemhez:
igen / nem
V. Az építészeti-műszaki dokumentáció tervezőjének adatai:
a) neve:
_______________________________________________
b) névjegyzéki száma:
_______________________________________________
A tervező a kérelmező meghatalmazottja:
igen / nem
VI. Építési tevékenység
a) rövid leírása:

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

b) részletes adatai :
ba)

a telken belül létesítendő épületek száma:

db

bb)

Az épület, építmény hasznos alapterülete:

m2

bc)

Létesítendő lakások, üdülő-, szállás egységek
száma:

db

bd)

Az épület, építmény rendeltetése:
(a megfelelőt jelölje meg)
egylakásos lakóépület
kétlakásos lakóépület
három- és többlakásos lakóépület

közösségi (szálló jellegű) lakóépület (otthon, szállás)
üdülőépület
hivatali (iroda) épület (iroda, igazgatási épület)
kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi), szolgáltató épület (bevásárlóközpont, önálló üzlet, fedet
piac, lakossági fogyasztásicikk-javító hely, szervizállomás)
szálláshely szolgáltató és vendéglátó épület (szálloda, motel, panzió, fogadó, egyéb nyaralópihenő otthon, tábor, valamint étterem, kávéház, büfé)
oktatási, egészségügyi ellátást szolgáló, valamint szórakoztatásra, közművelődésre használt
épület
közlekedési és hírközlési épület
ipari épület, raktár
mezőgazdasági célra használt gazdasági és raktárépület (istálló, magtár, pince, üvegház)
egyéb nem lakóépület (sport, üzemanyagtöltő)
toronyjellegű építmény, ha a legmagasabb pontja a rendezett terepszinttől meghaladja a 6 m-t
(hírközlési torony, kémény, víztorony)
egyéb építmény (reklámtartó, szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel, emlékfal, zászlórúd, utcabútor)
Ha a kérelmet, vagy a dokumentációt meghatalmazott nyújtja be, - a közigazgatási és hatóság eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 40.§ és 40/A. § szerinti - meghatalmazás csatolása
szükséges egy eredeti, aláírt példányban.
Kelt: _____________ , ________ év ______________ hó ____nap
Kérelmező aláírása:

_______________________________________________
2. melléklet a 49/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 32/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez

Településképi bejelentési kérelem
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
06-37/542-300
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
alapján, a Hatvan város Képviselő-testületének a Hatvan város településképi védelméről szóló 32/2013. (VI.28.)
önkormányzati rendelete hatálya alá tartozó, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján
építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységek megkezdése előtt 8 nappal kell
benyújtani Hatvan város Polgármesteréhez.
I. Kérelmező adatai
a) neve (elnevezése)
b) címe (irányítószám, település)
(utca, házszám, emelet, ajtó / Pf.)
c) telefonszáma:
d) kérelmező jogállása (aláhúzandó):
e) jogi személy képviselője :
f) kérelmező személye (aláhúzandó):
II.) Építési helyszín adatai
a) címe (utca, házszám)
b) helyrajzi száma

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
magánszemély / jogi személy
_______________________________________________
építtető / az ingatlan tulajdonosa

_______________________________________________
_______________________________________________

c) HÉSZ övezeti/építési övezeti jele

_______________________________________________

III.) Az építészeti-műszaki dokumentáció (amennyiben jogszabály szerint szükséges) tervezőjének adatai:
a) neve (elnevezése):
b) névjegyzéki száma:
_______________________________________________
A tervező a kérelmező meghatalmazottja (aláhúzandó): igen / nem
IV.) A kérelem tárgyának megfelelően összeállított építészeti-műszaki dokumentáció munkarészei
(aláhúzandó):
a) műszaki leírás a telepítésről és az építészeti kialakításról,
b) helyszínrajz a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,
c) alaprajz,
d) homlokzat,
e) utcaképi vázlat, színtervet, látványterv.
V.) Építési tevékenység
a) rövid leírása:
_______________________________________________
b) megkezdésének tervezett időpontja
___________ év _______________ hó___________ nap
c) az építési tevékenység elvégzése és/vagy a reklámozás tervezett időtartama______________________
d) megnevezése (a megfelelőt jelölje meg)
A műemléki jelentőségű területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 50 méterre
álló meglévő épület átalakításának kivételével az építési engedéllyel építhető építmény felújítása,
helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, ha az építési tevékenységgel az
építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem kell megváltoztatni, átalakítani,
elbontani, kicserélni, megerősíteni vagy változatlan formában újjáépíteni.
Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró– áthidalóját nem érintő, (de más
anyagú nyílászáróra történő) – cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének
megváltoztatása
Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése
melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg.
Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása,
helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása, ha ehhez az épület
tartószerkezetét nem kell megváltoztatni, átalakítani, megbontani, kicserélni, megerősíteni vagy
újjáépíteni.
Kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, melynek mérete az építési
tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet, kivéve műemléki jelentőségű
területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 50 méterre álló új épület építését,
vagy meglévő épület építésügyi hatósági engedélyhez kötött bővítését vagy átalakítását.
Önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése,
bővítése, megváltoztatása, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a
beépítésre nem szánt területen a 9,0 m magasságot, a beépítésre szánt területen a 4,5 m
magasságot.
Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért
magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.
Emlékfal építése, melynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t.
Kerítés építése, átalakítása, bővítése. (ha az közterületre, vagy közhasználat elől el nem zárt
magánterületre néz)
Szellőző-, klíma-, áru- és pénzautomata építményen vagy építményben való elhelyezése, ha ahhoz
nem kell az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit megváltoztatni,
átalakítani, elbontani, kicserélni, megerősíteni vagy újjáépíteni.
Településképi szempontból jelentős reklám berendezés elhelyezése, a rendelet 3.§ (2)
bekezdésében meghatározott körben.
Vendéglátó-ipari kitelepülés, vendéglátó terasz, kerthelyiség építményeinek, építmény részeinek
építése, vagy kihelyezése.
Ha a kérelmet, vagy a dokumentációt meghatalmazott nyújtja be, - a közigazgatási és hatóság eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 40.§ és 40/A. § szerinti - meghatalmazás csatolása
szükséges egy eredeti, aláírt példányban.

Kelt: _____________ , ________ év ______________ hó ____nap
Kérelmező aláírása:

_______________________________________________

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
50/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 49/2004.(X.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
figyelemmel a 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendeletben foglaltakra a következőket rendeli el:
1. § Az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 49/2004.(X.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Helyi védetté nyilvánított értékek című táblázata a következő 2. sorral egészül ki:

sorsz.

nyilv.
szám

védelem
típusa

Védett érték
megnevezése

cím

hrsz.

2.

1/2014.

egyedi
védelem

Gőzmalom
és kémény

3000 Hatvan,
Radnóti tér 1.

5331/26

megjegyzés

2. § Ez a rendelet 2014. december 13-án lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Hatvan, 2014. december 11.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
51/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) 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) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet 10. § (1)
bekezdésében és 11. § (2) bekezdésében a „január” szövegrész helyébe a „február” szöveg lép.
2. § Ez a rendelet 2014. december 15-én lép hatályba, és 2014. december 16-án hatályát veszti.
Hatvan, 2014. december 11.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

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

: 930/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 11-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 Hatvani Szociális Szövetkezettel történő haszonkölcsön szerződés megkötéséről
2. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Szociális Szövetkezet között ingóság bérletére
vonatkozó bérleti szerződés megszűntetéséről
3. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezettel megállapodás megkötéséről a hatvani 2600/5 és a
hatvani 2603 hrsz.-ú földterületeken ellátandó termelőmunkák koordinálására és megszervezésére
4. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit
Közhasznú Kft.-vel és Hatvani Szociális Szövetkezettel az állatpark kialakítása és üzemeltetése
tárgyában megkötött megállapodás megszüntetéséről
5. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Szociális Szövetkezet között a hatvani 2600/5,
2603 hrsz. alatti ingatlanokra vonatkozó bérleti szerződés megszüntetéséről
6. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és
Muzeális Gyűjteménnyel kapcsolatos döntésekről
7. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft.
ügyvezetőjének lemondásáról és új ügyvezetőjének a megválasztásáról
8. Előterjesztés Hagyaték Minősítő Bizottság megválasztásáról
9. Előterjesztés közfeladatok ellátására költségvetési szerv megalapításáról
10. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
módosításáról
11. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.
részére tagi kölcsön nyújtásáról
12. Előterjesztés hulladékügyi biztos kijelöléséről
13. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött, az önkormányzati
piacok fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról
14. Előterjesztés a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére tagi kölcsön biztosításáról
Előterjesztő, előadó az 1-14. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
15. Tájékoztató Hatvan város védőnői szolgálatainak 2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő, előadó: Lestyán Balázs alpolgármester
16. Előterjesztés a képviselő-testület 2015. évi munkatervéről
17. Előterjesztés a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjának módosításához kapcsolódó
döntésekről és a normatív támogatásának igénybevételéről szóló beszámolóról
18. Előterjesztés a Hatvani Volán Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról
19. Előterjesztés a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 20/2004. (III. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
20. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010.
(XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
21. Előterjesztés Hatvan város településképi védelméről szóló 32/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
22. Előterjesztés az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 49/2004.(X.29.) önkormányzati
rendelet módosításáról
23. Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
24. Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal kötendő közművelődési megállapodásról
25. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszodában történő intézményi úszásoktatás 2015. évi bérleti- és
utazási költségeinek finanszírozásáról
26. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszoda működési rendjének módosításáról
27. Előterjesztés az intézményi élelmezési nyersanyagköltségről és azok térítési díjainak felülvizsgálatáról
28. Előterjesztés a szociális vásárlási kedvezmény nyújtásáról szóló megállapodás módosításáról
29. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról
30. Előterjesztés közterület elnevezésről
31. Előterjesztés közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködési megállapodások megkötéséről
32. Előterjesztés az FC Hatvan Egyesületnek nyújtandó támogatásról
33. Előterjesztés visszavásárlási jog gyakorlására vonatkozó határidő 1 évvel történő meghosszabbításáról
34. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének módosításáról

35. Előterjesztés a "Villamos energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről
36. Előterjesztés a „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában”
című pályázattal összefüggésben szükségessé váló közbeszerzési eljárások megindításáról és
közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról
37. Előterjesztés a „Regionális Üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése Hatvan Városában” című
pályázat megvalósítása során meghozott döntés hatályon kívül helyezéséről és a nyilvánosságot biztosító
szervezet kiválasztásáról
38. Előterjesztés a Lokomotív Sport Egyesület központi épületének fűtési rendszer korszerűsítéséről
39. Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések módosításáról
40. Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerbe
történő bekapcsolásáról
41. Előterjesztés a 2014. évi intézményfelújítási feladattervvel kapcsolatos döntésekről
42. Előterjesztés Boldog Község Önkormányzatától történő területrész átvételéről
43. Előterjesztés a Hatvan Belvárosi Római Katolikus Egyházközség részére nyújtott kölcsön visszafizetési
határidejének módosításáról
44. Előterjesztés a közvilágítás aktív elemeinek karbantartásáról
45. Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséről, karbantartásáról
46. Előterjesztés dohányzási korlátozással érintett közterületek jelölésével kapcsolatos döntésről
Előterjesztő, előadó a 16-46. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
47. Egyebek
ZÁRT ÜLÉS:
1. Előterjesztés „Az év vállalkozása” díj, a „Hatvan Város Együttműködő Partnere” díj, és a „Hatvan Város
Együttműködő Partnere” különdíj adományozásáról
Előterjesztő, előadó: Horváth Richárd polgármester”
Határozat száma

: 931/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 369. (IV. 24.), 383. (V. 8.), 466. (V. 29.), 525., 571. (VI. 26.),
613., 616. (VII. 24.), 642., 643., 644., 645., 646., 647., 648., 649. (VIII. 19.), 696., 719., 720., 721., 722., 723.,
726., 727., 728., 729., 730., 736., 738., 739, 741., 742. (IX. 11.), 771., 773., 774., 775., 776. (IX. 25.), 802., 803.,
804., 805., 806., 807., 810., 812., 813., 826., 827., 828., 829., 830., 831., 832., 833., 834., 835., 836. (X. 30.)
2014. évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót
elfogadja.”
Határozat száma

: 932/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 1. napjától kezdődő hatállyal 2017. december 31.
napjáig tartó határozott időtartamra a Hatvani Szociális Szövetkezet részére – a szociális földprogram
megvalósítása keretében – haszonkölcsönbe adja a Hatvani Járási Földhivatal Ingatlan-nyilvántartásában az
alábbi hrsz-ú ingatlanokat: hatvani 0491/2 hrsz, hatvani 491/6 hrsz, hatvani 492/2 hrsz, hatvani 492/3 hrsz, hatvani
492/4, hatvani 485/1 hrsz, hatvani 485/3 hrsz, hatvani 0510/8 hrsz, hatvani 0510/9 hrsz, hatvani 5028/2 hrsz,
hatvani 5028/3 hrsz, hatvani 3692/2 hrsz, hatvani 5028/4 hrsz, hatvani 11501/1 hrsz, hatvani 0363/6 hrsz, hatvani
0363/7 hrsz, hatvani 0363/8 hrsz.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező haszonkölcsön szerződés
szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az okirat aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 13.
: Hatvan város polgármestere

HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről:
Hatvan Város Önkormányzata
–
székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.;
–
KSH törzsszáma: 15729394-8411-321-10
–
adószáma: 15729394-2-10
–
bankszámlaszáma: K&H Bank Zrt. 10403538-49575051-56561001;
–
képviseli: Horváth Richárd polgármester
–
mint haszonkölcsönbe adó (továbbiakban: haszonkölcsönbe adó)
másrészről:
Hatvani Szociális Szövetkezet
–
székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
–
cégjegyzékszáma: 10-02-020359

–
statisztikai számjele:24276722-1039-121-10
–
adószáma: 24276722-2-10
–
bankszámlaszáma Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet
–
62100119-11037606-000000000
–
képviseli: Lisztik Lászlóné Igazgató elnök
–
mint haszonkölcsönbe vevő (továbbiakban: haszonkölcsönbe vevő)
között az alábbi feltételek mellett:
1./ Szerződő felek megállapítják, hogy az alábbi a Hatvani Járási Hivatal Járási Földhivatala Ingatlan-nyilvántartásában
felvett alábbi ingatlanok haszonkölcsönbe adó kizárólagos tulajdonában állnak:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

hatvani 0491/2 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvan, külterületén található szántó művelési ágú 3452 m2
területű és 7,21 Ak kataszteri tisztajövedelmű ingatlan
hatvani 0491/6 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvan, külterületén található szántó művelési ágú 2623 m2
területű és 5.49 Ak kataszteri tisztajövedelmű ingatlan
hatvani 0492/2 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvan, külterületén található szántó művelési ágú 6225 m2
területű és 9,21 Ak kataszteri tisztajövedelmű ingatlan
hatvani 0492/3 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvan, külterületén található szántó művelési ágú 1 ha és
0916 m2 területű és 28 Ak kataszteri tisztajövedelmű ingatlan
hatvani 0492/4 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvan, külterületén található szántó művelési ágú 1491 m2
területű és 2.21. Ak kataszteri tisztajövedelmű ingatlan
hatvani 0485/1 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvan, külterületen található szántó művelési ágú 4 ha és
1549 m2 területű és 145,15 Ak kataszteri tisztajövedelmű ingatlan
hatvani 0485/3 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvan, külterületen található szántó művelési ágú 3 ha és
4740 m2 területű és 129,26 Ak kataszteri tisztajövedelmű ingatlan
hatvani 0510/8 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvan, külterületen található szántó művelési ágú 1 ha és
7915 m2 területű és 26,51 Ak kataszteri tisztajövedelmű ingatlan
hatvani 0510/9 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvan, külterületén található szántó és erdő megnevezésű
7144 m2 területű és 10,57 Ak kataszteri tiszta jövedelmű ingatlan
hatvani 5028/2 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvan, belterületén található közterület megnevezésű 4213
m2 területű ingatlan
hatvani 5028/3 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvan, belterületén található beépítetlen terület művelési
ágú 7072 m2 területű
hatvani 3692/2 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvan, belterületén található beépítetlen terület
megnevezésű 3209 m2 területű ingatlan
hatvani 5028/4 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvan, belterületén található beépítetlen terület
megnevezésű 4248 m2 területű ingatlan
hatvani 11501/1 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvanban található, zártkerti ingatlan, mely legelő
művelési ágú, 12 ha 2150 m2. 63.52 Ak kataszteri tiszta jövedelmű
hatvani 0363/6 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvan külterületén található, szántó művelési ágú, 5968 m2
területű, 16.59 AK kataszteri tiszta jövedelmű,
hatvani 0363/7 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvan külterületén található, szántó művelési ágú, 5951 m2
területű, 16.54 AK kataszteri tiszta jövedelmű,
hatvani 0363/8 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvan külterületén található, szántó művelési ágú, 4578 m2
területű, 17.49 AK kataszteri tiszta jövedelmű,

Szerződő felek nyilatkozzák, hogy tudomásuk van arról, hogy - hatvani 0491/2 hrsz. alatti ingatlant az ÉMÁSZ HÁLÓZATI Kft. javára VMM-6/2010. engedély számú, közcélú
hálózat megnevezése: ”LORI-GYÖNGY-DETK 120 kV-os hálózat” a fennálló vezeték javára a vázrajz és a terület
kimutatás szerinti 1695 m2 területnagyságra bejegyzett vezeték jog terheli.
- hatvani 0492/2 hrsz. alatti ingatlant az ÉMÁSZ HÁLÓZATI Kft. javára VMM-6/2010. engedély számú, közcélú
hálózat megnevezése: ”LORI-GYÖNGY-DETK 120 kV-os hálózat” a fennálló vezeték javára a vázrajz és a terület
kimutatás szerinti 930 m2 területnagyságra bejegyzett vezeték jog terheli.
- hatvani 0492/3 hrsz. alatti ingatlant az ÉMÁSZ HÁLÓZATI Kft. javára VMM-6/2010. engedély számú, közcélú
hálózat megnevezése: ”LORI-GYÖNGY-DETK 120 kV-os hálózat” a fennálló vezeték javára a vázrajz és a terület
kimutatás szerinti 2625 m2 területnagyságra bejegyzett vezeték jog terheli.
- hatvani 0492/4 hrsz. alatti ingatlant az ÉMÁSZ HÁLÓZATI Kft. javára VMM-6/2010. engedély számú, közcélú
hálózat megnevezése: ”LORI-GYÖNGY-DETK 120 kV-os hálózat” a fennálló vezeték javára a vázrajz és a terület
kimutatás szerinti 243 m2 területnagyságra bejegyzett vezeték jog terheli.

- hatvani 0485/1 hrsz. alatti ingatlant az ÉMÁSZ HÁLÓZATI Kft. javára VMM-6/2010. engedély számú, közcélú
hálózat megnevezése: ”LORI-GYÖNGY-DETK 120 kV-os hálózat” a fennálló vezeték javára a vázrajz és a terület
kimutatás szerinti 7598 m2 területnagyságra bejegyzett vezeték jog terheli, valamint a 34154/2011. 2011.04.21.
ügyszámon széljegyzésre került az ÉMÁSZ HÁLÓZATI Kft. vezetékjog bejegyzési iránti kérelme.
- hatvani 0485/3 hrsz. alatti ingatlant 34155/2011. 2011.04.21. ügyszámon széljegyzésre került az ÉMÁSZ
HÁLÓZATI Kft. vezetékjog bejegyzési iránti kérelme terheli.
- hatvani 5028/2 hrsz. alatti ingatlant az ÉMÁSZ HÁLÓZATI Kft. javára VMM-59/2010. engedély számú, közcélú
hálózat megnevezése: ”LORI-NAGK-JBER 120 kV-os hálózat” a fennálló vezeték javára a vázrajz és a
területkimutatás szerinti 32 m2 területnagyságra bejegyzett vezeték jog terheli.
- hatvani 5028/3 hrsz. alatti ingatlant az ÉMÁSZ HÁLÓZATI Kft. javára VMM-59/2010. engedély számú, közcélú
hálózat megnevezése: ”LORI-NAGK-JBER 120 kV-os hálózat” a fennálló vezeték javára a vázrajz és a
területkimutatás szerinti 503 m2 területnagyságra bejegyzett vezeték jog terheli.
- hatvani 3692/2 hrsz. alatti ingatlant Hatvan Város Önkormányzat javára 223 m2 nagyságú területre csapadékvízcsatorna szolgalmi jog és vízelvezető árok terheli.
- hatvani 3692/2 hrsz. alatti ingatlant Hatvan Város Önkormányzat javára 223 m2 nagyságú területre csapadékvízcsatorna szolgalmi jog és vízelvezető árok terheli.
- hatvani 11501/1 hrsz. alatti ingatlant ÉMÁSZ HÁLÓZATI Kft. javára VMM-59/2010. engedély számú, közcélú
hálózat megnevezése: ”LORI-NAGK-JBER 120 kV-os hálózat” a fennálló vezeték javára a vázrajz és a
területkimutatás szerinti 2 ha 5576 m2 területnagyságra bejegyzett vezeték jog terheli.
- hatvani 0363/6 hrsz. alatti ingatlant Posta Helyközi Távbeszélő Igazgatóság javára 16 m2 nagyságú területre
bejegyzett vezeték jog.
- hatvani 0363/7 hrsz. alatti ingatlant Posta Helyközi Távbeszélő Igazgatóság javára 812 m2 nagyságú területre
bejegyzett vezeték jog.
2./ Haszonkölcsönbe adó 2015. január 1. napjától kezdődő hatállyal haszonkölcsönbe vevő kizárólagos használatába
adja a jelen okirat 1./ pontjában meghatározott kizárólagos tulajdonában álló ingatlanokat, melyeket a haszonkölcsönbe
vevő 2017. december 31. napjáig, időleges és ingyenes használatra átvesz.
3./ Szerződő felek ezennel rögzítik, hogy a jelen szerződéssel a haszonkölcsön jogviszonyt 2017. december 31. napjáig
tartó határozott időtartamra hozzák létre.
4./ Haszonkölcsönbe vevő az ingatlanokat csak és kizárólag Hatvan Város szociális földprogramjának megvalósítása
érdekében jogosult használni és hasznosítani.
Haszonkölcsönbe vevő a jelen szerződés 1./ pontjában meghatározott ingatlanokat köteles jó gazda gondosságával
megművelni, annak a termőképességét fenntartani saját munkavállalói, illetve a közfoglalkoztatási program keretében
foglalkoztatottak igénybevételével.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a haszonkölcsön céljának megvalósítása érdekében – figyelemmel Hatvan
Város Önkormányzatának mindenkor hatályos helyi rendeletei rendelkezéseire – haszonkölcsönbe vevő jogosult
teljesítési segéd igénybevételére is.
5./ Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen okirat 1./ pontjában meghatározott ingatlanok használati jogát haszonkölcsönbe
vevő 3./ személyre nem ruházhatja át.
Szerződő felek kölcsönösen kérik a Hatvani Járási Hivatal Járási Földhivatalát, hogy a Hatvan Város
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező alábbi ingatlanokra: hatvani 0331/51 hrsz., 0491/2 hrsz., 0491/6
hrsz., 0492/2 hrsz., 0492/3 hrsz., 0492/4 hrsz., 0485/1 hrsz., 0485/3 hrsz., 0510/8 hrsz., 0510/9 hrsz., 11501/1 hrsz.
0363/6 hrsz., 0363/7 hrsz., 0363/8 hrsz. (egyéb hrsz re is) a földhasználati lapra a Hatvani Szociális Szövetkezet
haszonkölcsön jogcímén történő földhasználati jogát nyilvántartásába bejegyezze.
6./ Jelen szerződés megszűnik:
−

jelen szerződésben vagy jogszabályban előírt kötelezettség súlyos vagy ismételt megszegése esetében

−
−
−
−
−

bármelyik fél általi rendkívüli felmondással;
a határozott időtartam elteltével,
közös megegyezéssel;
haszonkölcsönbe vevő jogutód nélküli megszűnésével;
amennyiben haszonkölcsönbe vevő cég ellen felszámolási eljárás indul,
a jelen szerződés tárgyát képező vagyon megszűnésével;

7./ A haszonkölcsön jogviszony ingyenes, haszonkölcsönbe vevő használati díj fizetésére a jogszabályok rendelkezései
alapján nem köteles.
8./ Haszonkölcsönbe vevő köteles értesíteni a haszonkölcsönbe adót minden olyan tényről és körülményről, mely a
jelen szerződésben rögzített feltételekre kihatással lehet.
9./ Haszonkölcsönbe adó az okirat 1./ pontjában meghatározott ingatlanokat 2015. január 1. napján adja
haszonkölcsönbe vevő birtokába.
10./ A rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használatból eredő károkat használó köteles haszonkölcsönbe adó
részére megtéríteni.
11./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Mötv., valamint a vonatkozó helyi rendeletek az irányadók.
12./ Szerződő felek között viták kérdés nincsen. Felek jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés tárgyalások
útján kívánják rendezni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy hatáskörtől függően kikötik a Hatvani Járásbíróság, illetve
az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét.
13./ Jelen szerződés megkötéséhez Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 932/2014.(XII.11.) számú
képviselő-testületi határozatával hozzájárulást adott.
Jelen szerződést felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen
jóváhagyólag aláírták.
Hatvan, 2014. december 11.
Hatvan Város Önkormányzata
Haszonkölcsönbe adó
képv. Horváth Richárd
polgármester
Határozat száma

Hatvani Szociális Szövetkezet
Haszonkölcsönbe vevő
képv. Lisztik Lászlóné igazgató elnök
: 933/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat, mint bérbeadó és a Hatvani Szociális
Szövetkezet (3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) mint bérlő között 2014. május 1. napján az
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Iseki TH22F típusú traktor, eke, kombinátor, sorközművelő kultivátor,
tárcsa, valamint a BP-1000 típusú pótkocsi bérletére vonatkozó szerződést közös megegyezéssel 2014.
december 31. napjával megszünteti.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező bérleti szerződést
megszüntető okirat aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 13.
: Hatvan város polgármestere

BÉRLETI SZERZŐDÉST MEGSZÜNTETŐ OKIRAT
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről:
HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
PIR: 729392
adószáma: 15729394-2-10
képviseli : Horváth Richárd polgármester

mint bérbeadó ( a továbbiakban, bérbeadó)
másrészről :
HATVANI SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
cg.száma: 10-02-020359
adószám: 24276722-2-10
képviseli: Lisztik Lászlóné Igazgató elnök
mint bérlő (a továbbiakban, bérlő)
a továbbiakban együttesen „Felek” között, a mai napon, az alábbi feltételek szerint:
1./ Szerződő felek ezennel megállapítják, hogy egymással 2014. május 1. napján bérleti szerződést kötöttek a bérbeadó
tulajdonát képező Iseki TH22F típusú traktor, eke, kombinátor, sorközművelő kultivátor, tárcsa, valamint a BP-1000
típusú pótkocsi ingóságokra.
2./ Szerződő felek az okirat 1./ pontjában meghatározott bérleti szerződést ezennel, közös megegyezéssel 2014.
december 31. napjával megszüntetik.
3./ Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy bérbeadóval a bérleti díj vonatkozásában 2014. december 31. napjáig
elszámol, továbbá a bérlet tárgyát képező ingóságokat átadás-átvételi jegyzőkönyv keretében a bérbeadóval előzetesen
egyeztetett időpontban bérbeadó birtokába bocsátja.
4./ Szerződő felek között vitás kérdés nincs.
5./ A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a felek között 2014. május 1. napján megkötött bérleti szerződés,
valamint a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók.
Jelen bérleti szerződést megszüntető okiratot felek kellő megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt saját
kezűleg, jóváhagyólag aláírták.
Hatvan, 2014. december 11.
Hatvan Város Önkormányzata
képv.: Horváth Richárd polgármester
bérbeadó
Határozat száma

Hatvani Szociális Szövetkezet
képv.: Lisztik Lászlóné igazgató elnök
bérlő
: 934/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, a Hatvani
Szociális Szövetkezettel kötendő mezőgazdasági termelőmunkák koordinálására és megszervezésére szóló
megállapodás szövegét, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 12. (okiratok aláírására)
: Hatvan város polgármestere

MEGÁLLAPODÁS
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről:
Hatvan Város Önkormányzata
- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- törzsszáma: 729392
- képviseli: Horváth Richárd polgármester
- mint megbízó
másrészről:
Hatvani Szociális Szövetkezet
- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- cégjegyzékszáma: 10-02-020359
- adószáma: 24276722-2-10
- képviseli: Lisztik Lászlóné Igazgató Elnök
- mint megbízott

között az alábbi feltételek mellett:
1./ A Magyar Államvasutak Zrt. kizárólagos tulajdonát képezik a hatvani 2600/5 hrszú 47.11Ak értékű és 1 ha 2332
m2 nagyságú szántó művelési ágú ingatlan, valamint a hatvani 2603 hrszú ingatlanból 136,75 Ak értékű és 3 ha 5797
m2 nagyságú szántó művelési ágú ingatlanrész.
Ezen földterületek Hatvan Város Önkormányzata 2013. április 2. napjától 2017. október 31. napjáig tartó határozott
időtartamra haszonbérletbe vette a Magyar Államvasutaktól.
2./ Hatvan Város Önkormányzata jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg megbízza Hatvani Szociális Szövetkezetet
az 1./ pontban meghatározott ingatlanon és ingatlanrészeken ellátandó földművelési termelőmunkák koordinálására és
megszervezésére. Hatvani Szociális Szövetkezet jelen okirat aláírásával egyidejűleg a fenti megbízást elfogadja.
3./ Szerződő Felek a termőföldeken ellátandó növénykultúra kialakítása érdekében egymással egyeztetnek. Megbízott
szakértelmével segíti Megbízót a termelendő növények kiválasztásában, és a termelés tervezhető és hatékony
kialakítása érdekében költségvetési-tervet készít.
4./ Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízó utasításai alapján az 1./ pontban meghatározott termőföldeken
a termelési munkákat koordinálja és megszervezi.
5./ Ha a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a
Megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Megbízott a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megbízó
utasításai szerint, a Megbízó kockázatára elláthatja.
6./ Szerződő felek jelen megállapodást 2014. július 1. napjától kezdődő hatállyal 2017. október 31. napjáig tartó
határozott időre kötik meg.
7./ Szerződő Felek a megbízási díjat külön okirat keretében határozzák meg. Ezen rendelkezést mind a Megbízó, mind
pedig a Megbízott kifejezetten elfogadta.
Az megbízási díj összegét a Megbízott negyedévente utólag számlázza Megbízó részére 15 napos fizetési határidővel.
Késedelmes fizetés esetén az üzemeltető a Ptk. szerinti késedelmi kamat fizetésére köteles.
8./ Megbízott nyilatkozza, hogy jelen megbízás teljesítéséhez szükséges szakértelemmel és szaktudással rendelkezik. A
Megbízó érdekében eljáró ügyvezetés és munkavállalók a jelen megállapodásban meghatározott feladatok ellátásához
szükséges szakmai végzettséggel rendelkeznek. Megbízott köteles biztosítani jelen megállapodásban meghatározott
tevékenysége folytatásához szükséges hatósági engedélyeket, továbbá köteles a felügyelete és irányítása alá tartozó
munkavállalókkal maradéktalanul betartani a tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi és közterületre vonatkozó
szabályokat.
9./ Jelen szerződés módosítása felek egyező akarata estén írásbeli alakban érvényes.
Közös megegyezéssel felek bármikor jogosultak jelen szerződés megszűntetésére.
Bármelyik fél súlyos szerződésszegése esetén a másik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés bármely jogcímen történő megszűntetése esetén a szerződés
megszűnése napjától számított 30 naptári napon belül egymással teljes körűen elszámolnak.
10./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodással kapcsolatosan felmerülő vitákat békés úton
próbálják megoldani. Ennek sikertelensége esetére kikötik a Hatvani Járásbíróság, illetőleg az Egri Törvényszék
kizárólagos illetékességét és annak alávetik magukat.
11/ Szerződő felek az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai szerint járnak el.
12./ Jelen megállapodás megkötéséhez Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 934/2014. (XII. 11.) sz.
képviselő testületi határozatával hozzájárulást adott.
Szerződő felek a jelen üzemeltetési szerződést elolvasták, annak tartalmát elemezték, és mint ügyleti akaratunkkal
mindenben egyezőt saját kezűleg, jóváhagyólag aláírták.

Hatvan, 2014. december 11.
Hatvani Szociális Szövetkezet
képv: Lisztik Lászlóné igazgató elnök
Határozat száma

Hatvan Város Önkormányzata
képv: Horváth Richárd polgármester
: 935/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpád-medencei Magyar Vadászati
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal és Hatvani Szociális Szövetkezettel
megkötött megállapodást 2014. december 31. hatállyal megszünteti a jelen határozat mellékletét képező
megszüntető okirat rendelkezései szerint, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megszüntető okirat
aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 11. (okiratok aláírására)
: Hatvan város polgármestere

MEGÁLLAPODÁST
KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL MEGSZÜNTETŐ OKIRAT
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről:
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.
- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- adószáma: 23467323-2-10
- képviseli: Nagy Ferenc ügyvezető
- mint üzemeltetésbe adó, /továbbiakban üzemeltetésbe adó/
másrészről:
Hatvani Szociális Szövetkezet
- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- cégjegyzékszáma: 10-02-020359
- adószáma: 24276722-2-10
- képviseli: Lisztik Lászlóné Igazgató Elnök
- mint üzemeltető, /továbbiakban üzemeltető/
valamint :
Hatvan Város Önkormányzata
- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- törzsszáma: 729392
- képviseli: Horváth Richárd polgármester
- mint tulajdonos és közfeladatot ellátó támogatást nyújtó fél
között az alábbi feltételek mellett:
Előzmények:
Felek egymással 2014. július 24. napján Megállapodást kötöttek hatvani 2682,02681, 2678,02677, 2676, 2675,
2674,2673,2672,2671,2670,2669, 2667, 2664, 2663, 2662/2, 2662/3, 2662/4, 2661, 5660, 2659, 2658, 2657, 2656,
2655, 2654/2 helyrajzi számon kialakítandó ún.Vadfarm kialakítás és üzemeltetése céljából.
1./ A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:212.§ alapján, valamint a Megállapodás 11./ pontjára
tekintettel Szerződő Felek az egymással 2014. július 24. napján megkötött Megállapodásukat közös megegyezéssel
2014. december 31. napi hatállyal ezennel megszüntetik.
2./ Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy egymással külön okirat keretében 2015. január 31. napjáig a fenti
Megállapodásból eredő kötelezettségeik vonatkozásában elszámolnak.
3./ Szerződő Felek egyezően előadják, hogy a 2./ pontban meghatározottak teljesülése esetén egymással szemben
követelésük, igényük nincs.
4./ Szerződő Felek nyilatkozzák, hogy közöttük vita nincs.

5./ Szerződő Felek az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai szerint járnak el.
6./ Jelen megállapodást közös megegyezéssel megszüntető okirathoz Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete
935/2014. (XII. 11.) sz. képviselő-testületi határozatával elfogadta.
Szerződő felek a jelen megállapodást megszüntető okiratot elolvasták, annak tartalmát elemezték, és mint ügyleti
akaratukkal mindenben egyezőt saját kezűleg, jóváhagyólag aláírták.
Hatvan, 2014. december 11.
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei
Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.
képv.: Nagy Ferenc ügyvezető

Hatvani Szociális Szövetkezet
képv.: Lisztik Lászlóné igazgató elnök

Hatvan Város Önkormányzata
képv.: Horváth Richárd polgármester
Határozat száma

: 936/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat, mint bérbeadó és a Hatvani Szociális
Szövetkezet (3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) mint bérlő között 2014. január 30. napján a
hatvani 2600/5 hrsz. alatti szántó művelésű ingatlanra, valamint a hatvani 2603 hrsz. alatti ingatlanból 3 ha 5797
m2 nagyságú szántú művelési ágú ingatlanrész használatára vonatkozó bérleti szerződést közös megegyezéssel
2014. december 31. napjával megszünteti.
A képviselő testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező bérleti szerződést
megszüntető okirat aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 12.
: Hatvan város polgármestere

BÉRLETI SZERZŐDÉST MEGSZÜNTETŐ OKIRAT
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről:
HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
PIR: 729392
adószáma: 15729394-2-10
képviseli: Horváth Richárd polgármester
mint bérbeadó (a továbbiakban, bérbeadó)
másrészről:
HATVANI SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
cg.száma: 10-02-020359
adószám: 24276722-2-10
képviseli: Lisztik Lászlóné Igazgató elnök
mint bérlő ( a továbbiakban, bérlő)
a továbbiakban együttesen „Felek” között, a mai napon, az alábbi feltételek szerint:
1./ Szerződő felek ezennel megállapítják, hogy egymással 2014. január 30. napján bérleti szerződést kötöttek az
önkormányzat által MÁV Magyar Államvasutak Zrt-től bérelt a hatvani 2600/5 hrsz. alatti 47.11 Ak értékű 1 ha 2332
m2 területű ingatlanra, valamint a hatvani 2603 hrsz. alatti ingatlanból 3 ha 5797 m2 nagyságú területrészre.
2./ Szerződő felek az okirat 1./ pontjában meghatározott bérleti szerződést ezennel, közös megegyezéssel 2014.
december 31. napjával megszüntetik.
3./ Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy bérbeadóval a bérleti díj vonatkozásában 2014. december 31. napjáig
elszámol, továbbá a bérlet tárgyát képező ingatlanokat a bérbeadóval előzetesen egyeztetett időpontban bérbeadó
birtokába bocsátja.

4./ Szerződő felek között vitás kérdés nincs.
5./ A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a felek között 2014. május 1. napján megkötött bérleti szerződés,
valamint a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók.
Jelen bérleti szerződést megszüntető okiratot felek kellő megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt saját
kezűleg, jóváhagyólag aláírták.
Hatvan, 2014. december 11.
Hatvan Város Önkormányzata
képv: Horváth Richárd polgármester
bérbeadó
Határozat száma

Hatvani Szociális Szövetkezet
képv: Lisztik Lászlóné igazgató elnök
bérlő
: 937/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati
Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézmény létszámkeretét 75 fő álláshellyel hagyja jóvá.”
Határidő
Felelős

: 2015. január 15. (munkajogi intézkedések megtételére)
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 938/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati
Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatói (magasabb vezetői) feladatait ellátó Ferencz
Beatrix vezetői kinevezését – közalkalmazotti munkakörét megtartva – 2014. december 15. napjával közös
megegyezéssel megszünteti.
Ezzel párhuzamosan 2014. december 16. napjától megbízza a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatói feladatainak ellátásával az intézmény
magasabb vezetői pályázatának eredményes lezárásáig, de legkésőbb 2015. február 28. napjáig. Az illetményét a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm.
rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg:
(…)”
Határidő
Felelős

: 2014. december 16. (a munkajogi dokumentumok kiadására)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 939/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati
Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) elnevezésű
intézmény igazgatói (magasabb vezető) beosztására vonatkozó nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a jelen
határozat mellékletét képező tartalommal.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 15. (a pályázati felhívás közzétételére)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Hatvan Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
igazgató (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony (4 hónap próbaidő kikötésével)
Foglakoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2015. március 1-től - 2018. február 28-ig szól.
A munkavégzés helye:
3000 Hatvan, Kossuth tér 24.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Széchenyi Zsigmond Kárpát – medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, takarékos és
hatékony gazdálkodásáért, a megbízatása alatt gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményi dolgozók felett, dönt az
intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés
(közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Felelős az intézmény alapító okiratában meghatározott
önkormányzati közszolgáltatások biztosításának kellő minőségi szintű ellátásáért. Felel az intézmény gazdálkodásának
rendjéért, az éves költségvetésének megbízatása alatt időarányos betartásáért, a költségvetési bevételek megszerzésének
teljesítéséért. Képviseli az intézményt, mint önkormányzati közszolgáltatást nyújtó intézményt. Az intézmény
feladatellátására vonatkozóan munkatervet készít. Gondoskodik a törvényesség és munkafegyelem megtartásáról, eljár a
hatáskörbe utalt minden egyéb ügyben.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes
kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/B. (1), 6/E. (2) és 6/F. (1) bekezdései alapján:
• szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség
• a végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő
jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
• kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez,
• rendelkezik idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert
komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi
teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (telefonos elérhetőség feltüntetése szükséges), mely tartalmazza a
korábbi munkahelyeket is,
• a pályázó az intézmény vezetésére, fejlesztésre vonatkozó programja,
• a végzettséget igazoló okmányok,
• 3 hónapnál nem régebbi keltezésű erkölcsi bizonyítvány,
• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésnél a Kjt. 41. § és a 43. §- a alapján
összeférhetetlenség nem áll fenn.
• nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik, valamint a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása,
• nyilatkozat, hogy az illetékes bizottsági ülések, valamint a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához
hozzájárul-e.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2015. március 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal humánpolitikai
tanácsadója nyújt a 06-37-542-307-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3000 Hatvan,
Kossuth tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a beosztás
megnevezését: igazgató.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt a pályázatról.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 12.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
− Hatvan város honlapja – www.hatvan.hu
− Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapja - www.kozigallas.hu
Határozat száma

: 940/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói létszámát
2014. december 15. napjától 129 fő köztisztviselői, közszolgálati ügykezelői és munkavállalói tevékenységet ellátó
álláshellyel, 57 fő közalkalmazotti álláshellyel, 3 fő önkormányzati tanácsadói/főtanácsadói álláshellyel és 10 fő
rehabilitált munkavállalói álláshellyel, összesen 199 fő álláshellyel hagyja jóvá.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 15.
: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
Határozat száma

: 941/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói létszámát
2015. január 1. napjától 127 fő köztisztviselői, közszolgálati ügykezelői és munkavállalói tevékenységet ellátó
álláshellyel, 6 fő közalkalmazotti álláshellyel, 3 fő önkormányzati tanácsadói/főtanácsadói álláshellyel és 10 fő
rehabilitált munkavállalói álláshellyel, összesen 146 fő álláshellyel hagyja jóvá.”
Határidő
Felelős

: 2015. január 1.
: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
Határozat száma

: 942/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09- 034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.)
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25. § (1)
bekezdés d) pontja alapján Vörös József 3000 Hatvan, Kosztolányi u. 20. szám alatti lakos ügyvezetői tisztségéről
történő lemondását 2014. december 31. napjával elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 12.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 943/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09- 034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.)
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (1)
bekezdésének alapján a gazdasági társaság ügyvezetőjének 2015. január 1. napjától kezdődő hatállyal
megválasztja Siraky-Nagy Péter (anyja neve: Siraky Szilvia, született: Szeged, 1980.05.27.) 3000 Hatvan, Kodály
Z. u. 6/A. szám alatti lakost. Az ügyvezető munkaviszony keretében látja el tevékenységét 2015. január 1. napjától
kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra bruttó 250.000,- Ft munkabér megállapítása mellett a jelen határozat
mellékletét képező munkaszerződésben foglalt feltételekkel.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vonatkozó okiratok aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 12.
: Hatvan város polgármestere

(A 943/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 944/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09- 034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.)

egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve akként határoz, hogy a Társaság alapító okiratát jelen határozat
mellékletében foglalt módosító okirat tervezet rendelkezései szerint módosítja, és felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 12.
: Hatvan város polgármestere

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Alapító az Egri Törvényszék Cégbíróságon a 10-09-034259 cégjegyzékszámon bejegyzett Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát 2015. január 1.
napjával az alábbiak szerint módosítja:
15./ A társaság ügyvezetője:
Siraky-Nagy Péter
Születési hely és idő: Szeged, 1980. május 27.
Anyja születési neve: Siraky Szilvia
Lakcím: 3000 Hatvan, Kodály Z. u. 6/A.
Az ügyvezető fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles.
Az ügyvezető külön nyilatkozat aláírásával nyilatkozik, hogy olyan ok, tény vagy körülmény, - beleértve
összeférhetetlenségi ok is - amely személyét az ügyvezetői tisztség ellátásából kizárná nem áll fenn, megbízatását
elfogadja.
Képviselet, üzletvezetés, cégjegyzés módja:
A társaság ügyvezetője kizárólagosan és önállóan jegyzi a céget.
Az ügyvezető jogosult a társaság képviseletére, üzletvezetésre.
A társaság cégének jegyzése oly módon történik, hogy a céget az ügyvezető jegyzi akként, hogy a társaság előírt,
előnyomott vagy nyomtatott cégszövege alá nevét önállóan csatolja az aláírási címpéldány szerint.
Az ügyvezető jogosult az ügyvezető igazgatói cím használatára.
A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető igazgató gyakorolja.
16./ Az ügyvezető jogköre, megbízatása időtartama:
Az ügyvezető megbízatása 2015. január 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra szól, amely megbízás
az alapító határozatával bármikor visszavonható.
A gazdasági társaságot az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok
előtt.
Az ügyvezető a társaság ügyvezetését a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el. E minőségében a
jogszabályoknak, az alapító okiratnak és az alapító határozatainak van alávetve.
Ha a társaság alapítója az ügyvezető kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett
ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad a társaság az ügyvezető ellen akkor léphet fel az
ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául
szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.
Ha az ügyvezetői jogviszony két egymást követő jogviszony beszámolóval foglalkozó ülés között megszűnik, az
ügyvezető kérheti, hogy az alapító döntsön a felmentvény kiadásáról.
A társaság jogutód nélküli megszűnése után az ügyvezetővel szembeni kártérítési igény – a társaság nyilvántartásból
való törlésétől számított egyéves jogvesztő határidőn belül – a törlés időpontjában tagsági jogviszonyban állók
érvényesíthetik. A tag kártérítési igényt a társaság megszűnésekor felosztott vagyonból öt megillető rész arányában
érvényesítheti.
Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek
az ügyvezetővel szemben szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha az ügyvezető a
társaság fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe.
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Az alapító okiratot módosító okiratot Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete 944/2014. (XII. 11.) számú
határozatával hagyta jóvá.
Jelen alapító okiratot módosító okiratot alapító elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratával egyezőt,
cégszerűen, jóváhagyólag aláírta.
Hatvan, 2014. december 11.
Hatvan Város Önkormányzata
Alapító
képviseli: Horváth Richárd polgármester
Jelen okiratot készítettem
és ellenjegyzem.
Hatvan, 2014. december 11.
Határozat száma

: 945/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati
Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény gyűjteményének trófeákkal, preparátumokkal és egyéb
kiállításra érdemes tárgyakkal való bővítése érdekében három tagból álló Hagyaték Minősítő Bizottságot választ.
A bizottság az alábbi személyekből áll:
−
Vörös József, elnök, a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft.
ügyvezetője;
−
Dr. Szemethy László, a Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézetének egyetemi docense;
−
a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális
Gyűjtemény által delegált dolgozó.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 31.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 946/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete közfeladat ellátására az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény alapján Hatvani Városgondnokság néven 2015. január 1. napi hatállyal költségvetési szervet hoz
létre, elfogadja a Hatvani Városgondnokság melléklet szerinti alapító okiratát, valamint annak aláírására
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét. A költségvetési szerv székhelye: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.”
Határidő
Felelős

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

(A 946/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 947/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgondnokság, mint költségvetési szerv
létszámkeretét 82 főben állapítja meg.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 11. (Magyar Államkincstár felé, nyilvántartásba vétel céljából)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 948/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgondnokság vezetőjének Vörös Józsefet
nevezi ki határozott időre, a pályáztatási eljárás lefolytatásáig, legfeljebb 2015. március 31. napjáig. A vezető havi
illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:
(…)”
Határidő
Felelős

: 2014. december 31.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 949/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. §-a alapján a Hatvani Városgondnokság magasabb vezetői munkakörének betöltésére pályázatot ír ki a
határozat melléklete szerinti tartalommal.”

Határidő
Felelős

: 2014. december 15. (pályázat kiírására)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Hatvan Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Hatvani Városgondnokság
intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony (4 hónap próbaidő kikötésével)
Foglakoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2015. 02. 01 – 2020.12.31. szól.
A munkavégzés helye:
3000 Hatvan, Szepes Béla u 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Hatvani Városgondnokság felelős vezetője az igazgató. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért,
takarékos és hatékony gazdálkodásáért, a megbízatása alatt gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményi dolgozók
felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés
(közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Felelős az intézmény alapító okiratában meghatározott
önkormányzati közszolgáltatások biztosításának kellő minőségi szintű ellátásáért. Felel az intézmény gazdálkodásának
rendjéért, az éves költségvetésének megbízatása alatt időarányos betartásáért, a költségvetési bevételek megszerzésének
teljesítéséért. Képviseli az intézményt, mint önkormányzati közszolgáltatást nyújtó intézményt. Az intézmény
feladatellátására vonatkozóan munkatervet készít. Gondoskodik a törvényesség és munkafegyelem megtartásáról, eljár a
hatáskörbe utalt minden egyéb ügyben.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi
önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél 77/1993.(V.12.)
Korm. rendelet az irányadók.
Pályázati feltételek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § és 20/A § rendelkezési az
irányadók.
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• gazdasági vagy műszaki egyetemi vagy főiskolai szintű szakirányú végzettség
• rendelkezik a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetők részére szakmai továbbképzés tanúsítvánnyal,
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• vezetői tapasztalat.
• intézmény működtetésében, vagy költségvetési gazdálkodásában szerzett gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (telefonos elérhetőség feltüntetése szükséges), mely tartalmazza a
korábbi munkahelyeket is,
• a pályázó az intézmény vezetésére, fejlesztésre vonatkozó programja,
• a végzettséget igazoló okmányok,

•
•
•
•

3 hónapnál nem régebbi keltezésű erkölcsi bizonyítvány,
a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésnél a Kjt. 41. § és a 43. §- a alapján
összeférhetetlenség nem áll fenn.
nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik, valamint a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása,
nyilatkozat, hogy az illetékes bizottsági ülések, valamint a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához
hozzájárul-e.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2015. február 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal humánpolitikai
tanácsadója nyújt a 06-37-542-307-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth tér
2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a beosztás
megnevezését: igazgató.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat eredményéről a Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt a januári testületi ülésen.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidőt követő 15 nap.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
− Hatvan város honlapja – www.hatvan.hu
− Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapja - www.kozigallas.hu
Határozat száma

: 950/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-vel
(székhelye: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) megkötött közterület-karbantartási tevékenység ellátására vonatkozó
közszolgáltatási szerződést közös megegyezéssel 2014. december 31. napjával megszünteti.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező szerződést
megszüntető okirat aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 31.
: Hatvan város polgármestere

Közterület-karbantartási közszolgáltatási szerződést
megszüntető okirat
amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről
HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
székhelye:
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.;
PIR:
729392
statisztikai számjele:
15729394-8411-321-10;
adószáma:
15729394-2-10;
bankszámlaszáma:
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10403538-49575051-56561001;
képviseli:
Horváth Richárd polgármester
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),
másrészről
HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
székhelye:
cégjegyzékszáma:
statisztikai számjele:

3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2;
10-09-034862;
24999997-8299-572-10;

adószáma:
24999997-2-10;
képviseli:
Szabó Ottó ügyvezető
mint Közszolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató),
(továbbiakban együttesen, mint Szerződő Felek) között az alábbi feltételek szerint:
1./ Szerződő Felek előadják, hogy Megrendelő a Közszolgáltató Jogelődjével 2004. március 1. napján közterületkarbantartási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Közszolgáltatási
Szerződés) kötött, és mely Közszolgáltatási Szerződést Felek közös megegyezéssel többször is módosítottak.
Szerződő Felek előadják, hogy a Közszolgáltatási Szerződést utoljára 2014. augusztus 19. napján módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalva módosították, mely módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget Hatvan Város
Önkormányzata Képviselő-testülete 638/2014. (VIII. 19.) számú határozatával hagyta jóvá.
2./ Szerződő Felek jelen Közszolgáltatási Szerződést megszüntető okirat aláírásával a Közszolgáltatási Szerződés VII.
fejezet 4) pontja alapján a közöttük 2004. március 1. napján létrejött Közterület-karbantartási tevékenység ellátására
vonatkozó közszolgáltatási szerződést 2014. december 31. napjával közös megegyezéssel megszüntetik.
3./ Szerződő felek a Közszolgáltatási Szerződés VII. pontja alapján egymással külön okirat keretében 15 napon belül
elszámolnak.
4./ Közszolgáltató vállalja, hogy a közszolgáltatási szerződés időtartama alatt, a közszolgáltatási szerződésből eredő
kötelezettségei teljesítése során keletkezett és birtokába jutott okiratokat, esetlegesen ingóságokat átadási-átvételi
jegyzőkönyv keretében megrendelő részére a szükséges tájékoztatás megadása mellett hiánytalanul 2015. január 15.
napjáig átadja.
5./ Szerződő felek között vitás kérdés nincs. Jelen Közszolgáltatási Szerződés megszüntetéséből eredő netáni per esetére
felek kikötik a Hatvani Járásbíróság kizárólagos illetékességét és annak az okirat aláírásával egyidejűleg alávetik
magukat.
6./ Jelen Közszolgáltatási Szerződést megszüntető okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.
Jelen közszolgáltatási szerződést megszüntető okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt sajátkezűleg, illetve cégszerűen jóváhagyólag aláírták.
Hatvan, 2014. december ….. napján
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság
képviseli: Szabó Ottó ügyvezető
Közszolgáltató

Hatvan Város Önkormányzata
képviseli: Horváth Richárd polgármester
Megrendelő
Határozat száma

: 951/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 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) tagja a hulladékgazdálkodási feladatok ellátása céljából a
nonprofit közhasznú gazdasági társasággal megkötött szerződést jelen határozat melléklete szerinti változásokkal
egységes szerkezetbe foglalt szöveggel módosítja.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés
szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 31.
: Hatvan város polgármestere

(A 951/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 952/2014. (XII. 11.) 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, Tarjáni út 3.) tagja 2014. december 31. napjáig 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint összegű tagi
kölcsönt nyújt a társaság részére működési költség finanszírozása céljából a jelen határozat mellékletében foglalt
kölcsönszerződés rendelkezései szerint.
A tagi kölcsön visszafizetésének határideje: 2014. december 31. napja.
A képviselő-testület a tagi kölcsön pénzügyi fedezetét a többlet adóbevétel terhére biztosítja.
A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező kölcsönszerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza
Hatvan város polgármesterét a kölcsönszerződés aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 12.
: 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 3.000.000,-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:
1./ A kölcsönvevő jelen okirat aláírásával egyidejűleg elismeri, hogy az okirat Előzmények részében részletesen
meghatározott időpontokig részére Hatvan Város Önkormányzata, mint tag átutalt összesen: 3.000.000,-Ft azaz
Hárommillió 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
2014. 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 952/2014. (XII.11.) 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. december 11. 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
: 953/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3000 Hatvan, Tarjáni út 3.) többségi tulajdonosa –
figyelemmel a Kft. 2014. december 10. napján megtartott taggyűlésen hozott döntésére – külön megbízási
szerződésben meghatározott feltételek szerint hulladékügyi biztost nevez ki a társaság gazdasági
tevékenységének ellenőrzése, az ügyvezetés számára gazdasági és humánügyi tanácsadás folytatása és a
társaság, valamint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás közötti
folyamatos kapcsolattartás és tevékenység összehangolása és hatékonyabbá tétele érdekében.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés
megkötésére, azzal, hogy azt utólagos jóváhagyás érdekében a soron következő testületi ülés elé terjessze be.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 31. (a megbízási szerződés megkötésére)
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 954/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.
(cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb
szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal az önkormányzati piacok fenntartására és üzemeltetésére
vonatkozó közszolgáltatási szerződést módosítja és egységes szerkezetbe foglalja jelen határozat mellékletében
foglaltaknak megfelelően.
A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási
szerződés aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 12.
: Hatvan város polgármestere

(A 954/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 955/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére
működési költségei biztosítására 2.055.000,-Ft, azaz Kettőmillió-ötvenötezer forint összegű tagi kölcsönt biztosít a
határozat mellékletét képező tagi kölcsönszerződés rendelkezései szerint.
A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező kölcsönszerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza
Hatvan város polgármesterét a kölcsönszerződés aláírására.
A szükséges pénzügyi forrást az önkormányzat a többlet adóbevétel terhére biztosítja.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 31.
: Hatvan város polgármestere

Tagi kölcsönszerződés
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről:
Hatvan Város Önkormányzata

- székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- adószáma: 15729394-2-10
- képviseli: Horváth Richárd polgármester
- mint 2.055.000,-Ft összeget kölcsönadó tag
- mint kölcsönadó
másrészről:
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület
 székhelye: 3000 Hatvan, Balassi u. 3.
 adószáma: 18592223-1-10
 bankszámlaszám: 62100119-11029269
 képviseli: Juhászné Barkóczy Éva Elnök
 mint kölcsönvevő
között az alábbi feltételek mellett:
1.) Kölcsönadó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen okirat aláírását követő 5 naptári napon belül banki átutalás
útján kölcsönvevő részére működési költségei biztosítására átutal 2.055.000,-Ft azaz Kettőmillió ötvenötezer
forintot tagi kölcsön jogcímén
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 2015. 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.
5.) 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.
6.) 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.
7.) Kölcsönadó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott
helyi önkormányzat, míg kölcsönvevő az Egri Törvényszék Cégbíróságán bejegyzett jogi személyiséggel
rendelkező egyesület. Szerződő felek képviselői magyar állampolgárok.
Szerződő felek között vitás kérdés nincsen. Szerződő felek nyilatkozzák, hogy jelen okirat aláírása előtt
részletesen megismerték a kölcsönszerződésre vonatkozó Polgári Törvénykönyvben meghatározott
szabályokat.
A kölcsönszerződés megkötéséhez Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 955/2014. (XII.11.)
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. december 11.
Hatvan Város Önkormányzata
tagi kölcsönt nyújtó
képv.: Horváth Richárd polgármester

Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület
tagi kölcsönt igénybe vevő
képv: Juhászné Barkóczy Éva elnök

Határozat száma

: 956/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a 2015. évi munkatervét
a jelen határozat melléklete szerint elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a képviselő-testületi ülések előkészítését a
munkaterv szerint szervezzék meg. A képviselő-testület továbbá felhívja bizottságait, hogy a 2015. évi
munkaterveiket a képviselő-testületi ülések napirendjeinek figyelembevételével fogadják el.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 19. (tájékoztatásra)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

(A 956/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 957/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Volán Közlekedési Zrt.-nek (székhely: 3000 Hatvan,
Bercsényi u. 82.) a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának igénybevételéről szóló beszámolóját
elfogadja.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3.517.000,- Ft összegű támogatást ad a Hatvani Volán Zrt.
részére a helyi közösségi közlekedés támogatása jogcímen.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a
Hatvani Volán Zrt. normatív támogatása költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 20. (tájékoztatásra)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 958/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező szerződés módosítás
szerint módosítja a Hatvani Volán Közlekedési Zrt.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Bercsényi u. 82.) 2004-ben a
menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról kötött közszolgáltatási szerződést.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 31. (a módosítás aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról
amely létrejött

egyrészről :
Név:
Hatvan Város Önkormányzata
Székhelye:
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Adószáma:
15729394-2-10
KSH szám:
15729394-8411-321-10
Bankszámlaszáma:
K&H Bank Nyrt. 10403538-49575051-56561001
Képviseli:
Horváth Richárd polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről:
Név:
Hatvani Volán Zrt.
Székhelye:
3000 Hatvan, Bercsényi út 82.
Cg:
10-10-020060
Statisztikai számjele:
11162313-6021-114-10
Adószáma:
11162313-2-10
Bankszámlaszáma: OTP 11739054-20124283-00000000
Képviseli:
Uti Csaba vezérigazgató
mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató)
(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
Előzmények:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 958/2014. (XII. 11.) számú határozatával döntött a Hatvani Volán
Közlekedési Zrt.-vel 2004-ben a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról kötött
közszolgáltatási szerződés módosításáról.
Felek egyezően adják elő, hogy közöttük 2004. augusztus 26-án kelt és 2004. szeptember 1-jén hatályba lépett
menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban:
szerződés) jött létre. A Felek az aláírást követően több alkalommal módosították a szerződést.
A Szolgáltató megkereste Hatvan Város Önkormányzatát a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjának
módosításával kapcsolatban. A Szolgáltató a teljes árú menetjegy 5 forinttal történő emelését, a pótdíj összegének
4.000,- Ft-ról 6.000,- Ft-ra történő emelését javasolja a többi díjtétel változatlanul hagyása mellett.
Ezen előzmények után Felek az előzményi részben megjelölt szerződést a következők szerint módosítják:
1. Felek a közöttük 2004-ben létrejött szerződést közös megegyezéssel 2015. január 1-jei hatállyal módosítják.
2. A szerződés 2./ pontja az alábbi francia bekezdéssel egészül ki:
- A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjai
3. A szerződés 11.1. pontjának első mondata helyébe az alábbi szövegrész lép:
„11.1. A személyszállítási feltételek, az alkalmazandó díj- és jegyrendszerre vonatkozó előírások, a díjak
megállapítására és megváltoztatására vonatkozó szabályok:
A szerződés 3. melléklete szerint.”
4. A szerződés 12.) pont 5. francia bekezdésének helyébe az alábbi szövegrész lép:
„a menetrend szerinti autóbuszjáratokon alkalmazandó díjak módosításának kezdeményezése”
5. A szerződés kiegészül e szerződés mellékletét képező 3. számú melléklettel.
Az eredeti szerződésnek jelen módosítással nem érintett rendelkezései továbbra is hatályban maradnak.
Jelen szerződés módosítást felek átolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
aláírták.
Hatvan, 2014. december …...
….......................................................
Hatvan Város Önkormányzata
Képviseli: Horváth Richárd polgármester
Megrendelő

….......................................................
Hatvani Volán Zrt.
Képviseli: Uti Csaba vezérigazgató
Szolgáltató
„3. számú melléklet

A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2015. január 1-től
alkalmazandó díjai
Pótdíj összege
Késedelmi kamat
Bérlet igazolványok ára

6.000,- Ft
4.000,- Ft
50,- Ft

Megállapított viteldíj összege:
a) egy utazásra érvényes vonaljegy ára
b) átszállójegy
c) utazási utalvány (5 db utalvány)

250,- Ft
300,- Ft
1.000,- Ft

d) arcképes havi bérletjegy ára
- egyvonalas bérletjegy egész hónapra
- összvonalas bérletjegy egész hónapra
- tanuló és nyugdíjas bérletjegy egész hónapra
- kismama egyvonalas bérletjegy egész hónapra
e) iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbuszkülönjáratok díja:
(41-54 fő ülőhelyes autóbusz)
- kilométer díj esetén
- óradíj esetén
- legcsekélyebb díj

4.250,- Ft
5.600,- Ft
1.900,- Ft
1.900,- Ft

370,- Ft/km
1.620,-Ft/óra
23.160,- Ft

A díjak az ÁFA-t tartalmazzák.”
Határozat száma

: 959/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező Hatvan helyi járati
menetrend szerint módosítja a Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Volán Zrt. (3000 Hatvan, Bercsényi út
82.) között a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés
helyi járatra vonatkozó mellékletét. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést
módosító okirat aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 15.
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

(A 959/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 960/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Végső és
Fehér Kkt.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Attila u. 51.) megkötött települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatási szerződést a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 20/2004 (III. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 47/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendeletnek megfelelően
módosítsa, és a módosító okiratot aláírja.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 31. (szerződés megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 961/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

“Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítését
2015. január 1-i hatállyal a határozat mellékletét képező belső szervezeti felépítést bemutató ábra szerint
módosítja.”
Határidő
Felelős

: 2015. január 1.
: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

(A 961/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 962/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-a, valamint a közművelődésről szóló 16/2004. (III. 26.)
önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdése alapján egyes közművelődési feladatok ellátására vonatkozóan
közművelődési megállapodást köt a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros
Lázár u. 6-8.) 2015. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, mely ellátandó
feladatokhoz Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1.000.000,- Ft éves támogatással járul hozzá,
amely összeg a 2015. évi költségvetésre betervezésre kerül, és egyben felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét a jelen határozat mellékletét képező közművelődési megállapodás aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 31. (aláírásra)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

(A 962/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 963/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 3978/58 hrsz.-ú, uszoda megnevezésű,
természetben a 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 2. szám alatt található Markovits Kálmán Városi Uszoda
ingatlan kizárólagos tulajdonosa és bérbeadója, továbbá mint a városi óvodák fenntartója és általános iskolák
működtetője egyetért azzal, hogy a Markovits Kálmán Városi Uszodát az uszoda bérlője, a Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) intézményi
úszásoktatás céljára, a korábban megkötött bérleti szerződéseket érvényben tartva albérletbe adja a hatvani
önkormányzati fenntartású óvodák és az önkormányzat által működtetett általános iskolák, a Váci
Egyházmegyével kötött együttműködési megállapodás 7. pontja értelmében az Újhatvani Római Katolikus
Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 4.), valamint a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Szakiskola részére.

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 1-től 2015. december 31-ig biztosítja az
intézményi úszásoktatás fedezetét a jelen határozat 1. számú melléklete szerint mindösszesen 18.533.025,- Ft
+ ÁFA értékben, amelyből az óvodákra eső 2.535.750,- Ft + ÁFA az önkormányzat költségvetésében
átcsoportosításra kerül. Az általános iskolákra eső 13.968.675,- Ft + ÁFA az önkormányzat költségvetéséből
kerül kifizetésre, valamint az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola részére átadásra kerül átadott
pénzeszközként 2.028.600,- Ft + ÁFA a 2015. évi költségvetés terhére.”
Határidő
Felelős

: 1. pont: 2014. december 31. (az albérleti szerződések aktualizálására)
2. pont: 2015. február 15. (az önkormányzat 2014. évi költségvetése elfogadásakor)
: 1. pont: a köznevelési intézmények vezetői
2. pont: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Az önkormányzati fenntartású hatvani óvodák, valamint az önkormányzat által működtetett általános
iskolák, az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola valamint a Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola uszodabérletének költségei

Intézmény neve

Úszásoktatás
intézményenkénti
Csoportok összóraszáma 2014/2015.
száma tanév tél-tavasz 2015/2016.
tanév ősz-tél

Nettó
támogatási
összeg

Bruttó
támogatási
összeg

Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda

1

11,5 óra

253 575 Ft

322 040 Ft

Hatvani Napsugár Óvoda

1

11,5 óra

253 575 Ft

322 040 Ft

Hatvani Százszorszép Óvoda

2

23 óra

507 150 Ft

644 080 Ft

Hatvani Vörösmarty téri Óvoda

1

11,5 óra

253 575 Ft

322 040 Ft

Hatvani Csicsergő Óvoda

1

11,5 óra

253 575 Ft

322 040 Ft

Hatvani Varázskapu Óvoda

1

11,5 óra

253 575 Ft

322 040 Ft

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda

3

34,5 óra

760 725 Ft

966 121 Ft

Óvodák összesen

10

115 óra

2 535 750 Ft

3 220 401 Ft

Hatvani Kossuth Lajos Általános
Iskola*

13

149,5 óra + 3x1,5 óra

3 395 700 Ft

4 312 539 Ft

115 óra + 3x1,5 óra

2 634 975 Ft

3 346 418 Ft

149,5 óra + 4x1,5 óra

3 428 775 Ft

4 354 544 Ft

172,5 óra + 4x1,5 óra

3 935 925 Ft

4 998 625 Ft

KLIK által támogatott osztályok
száma
Hatvani 5. Sz. Általános Iskola*

3
10

KLIK által támogatott osztályok
száma
Hatvani Kodály Zoltán Általános
Iskola*

3
13

KLIK által támogatott osztályok
száma
Hatvani Szent István Általános
Iskola*
KLIK által támogatott osztályok
száma

4
15
4

Lesznai Anna Óvoda, Általános
Iskola Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény és Speciális
Szakiskola*

2

KLIK által támogatott osztályok
száma

23 óra + 2x1,5 óra

573 300 Ft

728 091 Ft

2 028 600 Ft

2 576 322 Ft

2

Újhatvani Római Katolikus
Általános Iskola

8

92 óra

Iskolák összesen

61

725,5 óra

15 997 275 Ft 20 316 539 Ft

Megjegyzés: A KLIK Hatvani Tankerülete finanszírozza a *-al megjelölt iskolák 5. és 6.
osztályos tanulóinak uszodaköltségeit osztályonként 10 órában, a 2015-ös költségvetési
évben.
Határozat száma

: 964/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású újhatvani óvodák, az
önkormányzat által működtetett Szent István Általános Iskola (székhelye: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.), valamint
a Váci Egyházmegyével kötött együttműködési megállapodás 7. pontja értelmében az Újhatvani Római Katolikus
Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 4.) részére 2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig
biztosítja az úszásoktatáshoz szükséges utazási költségek anyagi fedezetét, azaz a jelen határozat melléklete
szerint mindösszesen 1.899.000,- Ft + ÁFA értékben, amelyből az önkormányzati fenntartású óvodák
költségvetésébe átcsoportosításra kerül 504.000,- Ft + ÁFA, a Hatvani Szent István Általános Iskolára eső
981.000,- Ft + ÁFA az önkormányzat költségvetéséből kerül kifizetésre, valamint az Újhatvani Római Katolikus
Általános Iskola részére átadásra kerül átadott pénzeszközként 414.000,- Ft + ÁFA a 2015. évi költségvetés
terhére.”
Határidő
Felelős

: 2015. február 15. (az önkormányzat 2014. évi költségvetése elfogadásakor)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Az önkormányzati fenntartású újhatvani óvodák, az önkormányzat által működtetett Szent István
Általános Iskola, valamint az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola úszásoktatáshoz szükséges
utazási költségei

Intézmény neve

Fordulók száma

Fordulónkénti
összeg
nettó
bruttó

Összes költség
nettó

bruttó

Hatvani Csicsergő Óvoda

11 9 000 Ft

11 430 Ft

99 000 Ft

125 730 Ft

Hatvani Varázskapu Óvoda

11 9 000 Ft

11 430 Ft

99 000 Ft

125 730 Ft

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda

34 9 000 Ft

11 430 Ft

306 000 Ft

388 620 Ft

Hatvani Szent István Általános Iskola

109 9 000 Ft

11 430 Ft

981 000 Ft

1 245 870 Ft

Újhatvani Római Katolikus Általános
Iskola

46 9 000 Ft

11 430 Ft

414 000 Ft

525 780 Ft

1 899 000 Ft

2 411 730 Ft

Mindösszesen

211
Határozat száma

: 965/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 3978/58 hrsz.-on felvett Markovits Kálmán
Városi Uszodát magában foglaló ingatlan tulajdonosa és bérbeadója, valamint a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Kft. (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) egyszemélyes tulajdonosa a Markovits

Kálmán Városi Uszoda működési rendjét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal állapítja meg 2015. január
1-jétől kezdődő hatállyal.”
Határidő
Felelős

: 2015. január 1. (közzétételre)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

(A 965/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 966/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felülvizsgálta az intézményi élelmezési nyersanyagköltséget,
valamint az intézményi térítési díjakat és úgy dönt, hogy a 2015. évre vonatkozóan azokat nem módosítja.”
Határidő
Felelős

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

: 967/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Palóc Nagykereskedelmi Kft.-vel (3100 Salgótarján, Ipari Park
Park út 9.) a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (IX.29.) önkormányzati rendeletben szabályozott
szociális vásárlási kedvezmény nyújtásáról szóló együttműködési megállapodását jelen határozat melléklete
szerinti tartalommal módosítja és elfogadja az egységes szerkezetbe foglalt okiratot.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 15. (egységes szerkezetű okirat aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

(A 967/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 968/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II.
10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Kántor Vilmos, Bulbuk Sára Szófia, Ludányi Botond Attila, Fekete
Abigél, Nánai Vivien, Busai Luca Patrícia, Kis Liza, Kozák Lili, Herman Zoé gyermekeket 40.000,- Ft egyszeri
önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe.
2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 360.000,- Ft – azaz Háromszázhatvanezer forint –
támogatást biztosít Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2/b.
mellékletében, a szociális feladatokban szereplő „babakötvény” előirányzat terhére.”
Határidő
Felelős

: 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 969/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a
házszámozás rendjéről szóló 35/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése alapján 2014. december
12-étől Kisgombosi út megnevezést állapítja meg a Hatvan külterületi 0459 hrsz. alatt nyilvántartott közterület
elnevezésére.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Jegyzői Iroda útján a jelen határozatról értesítse a rendelet 3. számú
függelékben felsorolt szerveket, valamint gondoskodjon a képviselő-testületi döntésnek a Hatvani Önkormányzati
Értesítőben és Hatvan város honlapján történő közzétételéről.
A képviselő-testület továbbá felkéri a jegyzőt, hogy a Településfejlesztési Osztály útján gondoskodjon az utcanév
tábla elkészíttetéséről és kihelyeztetéséről.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 22. (értesítésre, átvezetésre)
2014. december 31. (az utcanév tábla kihelyezésére)
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 970/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-vel,
(székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2. képviseli: Szabó Ottó ügyvezető) együttműködési megállapodást köt a
közfeladatok ellátásához kapcsolódó közfoglalkoztatásra. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 31. (az együttműködési megállapodás aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

Határozat száma

: 971/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.-vel, (székhely: 3000 Hatvan, Tarjáni út 3. képviseli: Soós Péter
ügyvezető) együttműködési megállapodást köt a közfeladatok ellátásához kapcsolódó közfoglalkoztatásra. A
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 31. (az együttműködési megállapodás aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 972/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szociális Szövetkezettel (székhely: 3000 Hatvan,
Kossuth tér 2. képviseli: Lisztik Lászlóné elnök) együttműködési megállapodást köt a közfeladatok ellátásához
kapcsolódó közfoglalkoztatásra. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az
együttműködési megállapodás aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 31. (az együttműködési megállapodás aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 973/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel, (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. képviseli: Nagy Ferenc
ügyvezető) együttműködési megállapodást köt a közfeladatok ellátásához kapcsolódó közfoglalkoztatásra. A
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 31. (az együttműködési megállapodás aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 974/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati
Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjteménnyel, (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24. képviseli:
Ferencz Beatrix igazgató) együttműködési megállapodást köt a közfeladatok ellátásához kapcsolódó
közfoglalkoztatásra. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési
megállapodás aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 31. (az együttműködési megállapodás aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 975/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskolával, (székhely: 3000
Hatvan, Kossuth tér 1. képviseli: Polonkai Zoltánné igazgató) együttműködési megállapodást köt a közfeladatok
ellátásához kapcsolódó közfoglalkoztatásra. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a
szerződés aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 31. (az együttműködési megállapodás aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 976/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény és Szakiskolával (székhely: 3000 Hatvan, Ratkó J. u. 10. képviseli: Ványi Lászlóné igazgató)
együttműködési megállapodást köt a közfeladatok ellátásához kapcsolódó közfoglalkoztatásra. A képviselőtestület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 31. (az együttműködési megállapodás aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 977/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szent István Általános Iskolával, (székhely: 3000
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8. képviseli: Kovács János igazgató) együttműködési megállapodást köt a

közfeladatok ellátásához kapcsolódó közfoglalkoztatásra. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 31. (az együttműködési megállapodás aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 978/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani 5. számú Általános Iskolával, (székhely: 3000
Hatvan, Szabadság út 13. képviseli: Kalcsó Mária igazgató) együttműködési megállapodást köt a közfeladatok
ellátásához kapcsolódó közfoglalkoztatásra. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az
együttműködési megállapodás aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 31. (az együttműködési megállapodás aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 979/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskolával, (székhely: Hatvan,
Géza fejedelem út 2. képviseli: Melykóné Tőzsér Judit) együttműködési megállapodást köt a közfeladatok
ellátásához kapcsolódó közfoglalkoztatásra. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a
szerződés aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 31. (az együttműködési megállapodás aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 980/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolával
(székhely: Hatvan, Balassi út 17. képviseli: Pappné dr. Forgács Edit igazgató) együttműködési megállapodást köt
a közfeladatok ellátásához kapcsolódó közfoglalkoztatásra. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 31. (az együttműködési megállapodás aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 981/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Hatvan Város Önkormányzata és a
Futball Club Hatvan Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Népkert - Sporttelep) között létrejött módosított
együttműködési megállapodásban szereplő 26.300.000,- Ft, azaz Huszonhatmillió-háromszázezer forint
támogatási összeg 2014. december 11. napjával 30.800.000,- Ft, azaz Harmincmillió-nyolcszázezer forint
támogatási összegre módosuljon.
A 4.500.000,- Ft támogatás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati
rendeletben a helyi adó többletbevétel terhére biztosított.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 12. (többlettámogatás átutalására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 982/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan,
Népkert - Sporttelep) megkötött együttműködési megállapodást közös megegyezéssel a jelen határozat
mellékletét képező módosító okiratban foglaltaknak megfelelően módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert az együttműködési megállapodást módosító okirat aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 12. (a szerződés aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Együttműködési megállapodás
Amely létrejött egyrészről
Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH statisztikai számjel: 15729394-8411321-10; adószáma: 15729394-2-10; bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10403538-49575051-56561001;
képviseli: Horváth Richárd polgármester; továbbiakban: Önkormányzat)

másrészről a
Futball Club Hatvan Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Népkert; bejegyző végzés száma: Pk.60.187/1992/46;
adószáma: 19136840-1-10; bankszámlaszáma: 11739054-20132149; képviseli: Ofella Zoltán elnök; továbbiakban:
Egyesület)
(továbbiakban együtt: Felek) között abból a célból, hogy jelen megállapodással biztosítsák annak feltételeit, hogy az
egyesület igazolt versenyzői szabadidejüket sportolással tölthessék, ezáltal megalapozva hosszú távú
egészségmegőrzésüket, megfelelő fizikai és erkölcsi fejlődésüket, utóbbi részeként elsajátítsák a tiszta játék („fair
play”) szellemét, valamint versenyrendszerben való részvétel során megmérettetésük révén kihívást állítson a sportolók
elé. E célok érdekében – figyelemmel a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55.§- ára is – a Felek az alábbiakban
állapodtak meg:
Előzmények:
Felek egyezően adják elő, hogy Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 155/2014. (II. 27.) számú
határozatban döntött arról, hogy a Futball Club Hatvan Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Népkert) részére 2014.
évre 21.800.000,- Ft, azaz huszonegymillió-nyolcszázezer forint támogatást nyújt. Felek között a támogatás nyújtásáról
2014. március 3-án együttműködési megállapodás jött létre.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület elnöke által benyújtott kérelem
alapján a 812/2014. (X. 30.) számú határozatával döntött 4.500.000,- Ft többlettámogatás nyújtásáról. Felek részéről
az együttműködési megállapodás 2014. november 3-án aláírásra került.
A képviselő-testület Futball Club Hatvan Egyesület részére a 2014. évi működési kiadások fedezetére illetve a különböző
bajnokságokon való indulás lehetőségének biztosítására további 4.500.000,- Ft támogatást állapított meg.
Ezen előzmények után Felek az előzményi részben megjelölt támogatás nyújtásáról szóló megállapodást a következők
szerint módosítják:
1.

Felek a közöttük létrejött támogatás nyújtásáról szóló együttműködési megállapodást közös megegyezéssel 2014.
december 11-i hatállyal módosítják.

2.

Felek megállapodnak, hogy a támogatás nyújtására vonatkozó együttműködési megállapodás 9. pontjának második
mondata helyébe az alábbi szövegrész lép:
„9. A támogatás éves összege 30.800.000,- Ft, azaz harmincmillió-nyolcszázezer forint.”

3.

Felek megállapodnak, hogy a támogatás nyújtására vonatkozó együttműködési megállapodás 9. pontjának ötödik
mondata az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„9. (…) 2014. december 31. napjáig 4.500. 000,- Ft, azaz négymillió-ötszázezer forint.

4.

Az eredeti megállapodásnak jelen módosítással nem érintett rendelkezései továbbra is hatályban maradnak.

5.

Jelen együttműködési megállapodást Felek átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.

Hatvan, 2014. december

.

Az Önkormányzat képviseletében
Határozat száma

Az Egyesület képviseletében
: 983/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Mészáros Lázár út 10. szám alatt található
társasházat alkotó lakások, azaz a hatvani 513/A/1, 513/A/2, 513/A/3, 513/A/4, 513/A/5, 513/A/6, 513/A/7 és a
513/A/8 helyrajzi számú ingatlanok adásvétele tárgyában, 2012. november 29-én megkötött adásvételi
szerződésben, a visszavásárlási jog gyakorlására vonatkozó és a teljes épületre kiterjedő felújítási munkák
befejezésére meghatározott határidőt 2015. december 31-re módosítja.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 31. (megállapodás megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 984/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

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

: 2014. december 15. (honlapon történő közzétételre)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

(A 984/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 985/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 741/2014. (IX. 11.) számú határozata alapján indult,
„Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás
tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 7274.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyigazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi
közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2)
bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz
16,61.-Ft + ÁFA / kWh ajánlati ár összeget.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 12. (az írásbeli összegezés megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Határozat száma

: 986/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési
eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrást Hatvan város 2015.
évi és 2016. évi költségvetésébe betervezi.”
Határidő
Felelős

: 2015. január 31.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 987/2014. (XII. 11.) 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 „Marketing
tevékenység megrendelése” elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 40. § (3) és (4)
bekezdései alapján „feltételes” jellegű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás
keretében.
A beszerzés becsült értéke nettó 62.992.126.-Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Marketing tevékenység megrendelése” elnevezésű, nettó
62.992.126.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében lefolytatandó
közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.)
számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető;
3.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító tanácsadó cég delegált képviselője.”
Határidő
Felelős

: 2015. január 31. (az eljárást megindító felhívás feladására)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Határozat száma

: 988/2014. (XII. 11.) 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 „Kivitelezési
munkák megrendelése” elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 40. § (3) és (4)
bekezdései alapján „feltételes” jellegű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás
keretében. A beszerzés becsült értéke nettó 496.718.110.-Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű, nettó
496.718.110.-Ft. nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében lefolytatandó
közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.)
számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető;
3.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző;

4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító tanácsadó cég delegált képviselője.”
Határidő
Felelős

: 2015. január 31. (az eljárást megindító felhívás feladására)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Határozat száma

: 989/2014. (XII. 11.) 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
tekintetében a közbeszerzési tanácsadói tevékenységgel a dr. Kerekes Gábor Ügyvédi Irodát (székhely: 1027
Budapest, Bem rakpart 43.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó
7.874.000.-Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá.”
Határidő
Felelős

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

: 990/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 729/2014. (IX. 11.) számú határozatát hatályon kívül
helyezi.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 11.
: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke
Határozat száma

: 991/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-7.9.0/12-2014-0042 azonosítószámú, „Regionális
Üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben a kötelező
nyilvánosság biztosításával kapcsolatos tevékenységek elvégzésével a Stage-Line Kft.-t (székhely: 3011 Heréd,
Táncsics u. 30.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 6.350.000.-Ft
megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá.”
Határidő
Felelős

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

: 992/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Lokomotív Sport Egyesület központi épület fűtési
rendszerének átalakítási, kiépítési munkáival Vasas Tibor egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Horváth M.
u. 12. V/20.) bízza meg bruttó 1.806.850,- 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 Lokomotív pálya felújítás költséghelyen biztosított.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 31. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 993/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Monitoring Távfelügyelet Kft.-vel megkötött távfelügyeleti
megbízási szerződést és karbantartási szerződést módosítja oly módon, hogy az alábbi változás átvezetésre
és a szerződések új, a Kft.-vel egyeztetett formában egységes szerkezetbe foglalásra kerüljenek:
a Gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 4/A.) távfelügyelt intézmény
2014. december 1-jétől.
2.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tűzjelző rendszerek távfelügyeletére és tűzjelző
rendszerek átjelző berendezéseinek (kommunikátorainak) karbantartására szerződést köt a Monitoring
Távfelügyelet Kft.-vel (3000 Hatvan, Horváth Mihály út 1. földszint 5.) az alábbi intézményekre vonatkozóan:
Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) 2014. január 6-tól;
Hatvani 5. Számú Általános Iskola (3000 Hatvan, Szabadság út 13.) 2014. január 6-tól;
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális
Gyűjtemény Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény tagintézménye (3000 Hatvan, Kossuth tér 12.)

2015. január 1-jétől. A múzeum korábban Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Kiállítóterem
intézményként szerepelt a szerződésekben.;
Gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 4/A.).
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat szerinti
módosításoknak megfelelő egységes szerkezetbe foglalt távfelügyeleti megbízási szerződés és karbantartási
szerződés aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 31. (szerződések aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 994/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes önkormányzati bérlakások és szivattyúházak
távfelügyeleti rendszerbe történő bekapcsolásával Szűcs János egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan,
Traktor u 6.) bízza meg bruttó 799.950,- Ft keretösszegig, mint az önkormányzat számára összességében
legkedvezőbb ajánlattevőt. Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetésébe betervezésre kerül.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 31. (szerződés megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 995/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

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

: 2014. december 31. (feladatok végrehajtására)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

2014. évi intézményfelújítási feladatterv

Óvodák

Felújítás
(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

159

radiátorok hőfokszabályozó gombbal való felszerelése

543

villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben felvett hiányosságok pótlása

216

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

villámvédelmi jegyzőkönyvben felvett hiányosságok pótlása

2100

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.)
szúnyogháló elhelyezése

17 600
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

200

Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.)
szúnyogháló elhelyezése mosdóban és vegyszerraktárban

32

"B" épület földszintjén lévő mosdók felújítása

1 397

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

209

kazánház teteje beázik, javítása szükséges

208

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat
Hajós A. úti Idősek Klubja (3000 Hatvan, Hájós Alfréd u. 5.)

a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális Főosztályának 2013. évi ellenőrzési
jegyzőkönyvének előírása alapján " a ház melletti járda, illetve a gazdasági bejárat felőli járda
repedezett, így balesetveszélyes, annak felújítása indokolt." Ugyanezen járdaszakaszon a csatorna
alatti vízelvezető a járdán nincs betakarva, a munkavédelmi bejárás során is balesetveszélyesnek
minősítették, ide megfelelő vízelvezetés és rács kialakítása szükséges.
gáz vízmelegítő cseréje elektromos vízmelegítőre
bejárati ajtó cseréje

961
85
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)

302

1. számú bölcsőde (3000 Hatvan, Hajós A. út 1.)
a felújításból kimaradt kerítésrész cseréje
kerítés építése és kiskapuk elhelyezése
2 db homokozó építése

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

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

Összesen:

634

35 991
Határozat száma

: 996/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvodában (3000 Hatvan, Hajós Alfréd
út 3.) mágnes záras beléptető rendszer kiépítésével Szűcs János egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan,
Traktor út 6.) bízza meg bruttó 158.750,- 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

: 997/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvodában (3000 Hatvan, Hajós Alfréd
út 3.) villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben felvett hiányosságok megszüntetési munkáival a Manus Dat
Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kazinczy út 1.) bízza meg bruttó 215.405,- 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

: 998/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskolában (3000 Hatvan,
Géza fejedelem u. 2.) villámvédelmi jegyzőkönyvében felvett hiányosságok megszüntetési munkáival a Kovács
Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 2.100.000,- 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 1.490.000,- Ft összeg erejéig
biztosított, valamint 610.000,- Ft a többletadó bevétel költséghelyen áll rendelkezésre.”
Határidő
Felelős

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

: 999/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a Hatvant délről elkerülő út
nyomvonalával érintett, Boldog község közigazgatási területéhez tartozó területekre vonatkozóan a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 101. §-a értelmében ingyenes területrész átadási
megállapodást kíván kötni Boldog Község Önkormányzatával.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a területrész átadásával kapcsolatos tárgyalások
lefolytatására.”
Határidő
Felelős

: 2015. február 28. (megállapodás tervezet előterjesztésére)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 1000/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Belvárosi Római Katolikus Egyházközség részére nyújtott
kölcsönből még vissza nem fizetett 5.000.000,- Ft tekintetében a visszafizetés határidejét akként módosítja, hogy a
Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma részéről a támogatási összeg megérkezését
követő 5 munkanapon belül, de legkésőbb 2015. június 30. napjáig az önkormányzat számlájára a kölcsön teljes
összege visszafizetésre kerül.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat szerinti kölcsönszerződést módosító okirat aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. június 30. (a kölcsön visszafizetésére)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 1001/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város közvilágítás aktív elemeinek 2015.01.01.-től
2015.03.31.-ig terjedő időszakra vonatkozó karbantartásával Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000
Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 1.562.100,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetésébe a közvilágítás szakfeladat költséghelyen betervezésre
kerül.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 31. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 1002/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város díszvilágítási elemeinek karbantartásával Kovács
Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 419.100,- Ft összegben, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetésébe a közvilágítás szakfeladat költséghelyen betervezésre
kerül.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 31. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 1003/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az elektronikus térfigyelő rendszer üzemeltetésével, a hálózati
hozzáférés biztosításával és a rendszer karbantartásával 2015. január 1-jétől 2015. március 31-ig a GLOBALLINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc u. 62.) bízza meg bruttó
857.250,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetésébe betervezésre kerül.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 31. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 1004/2014. (XII. 11.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 73 db dohányzást tiltó tábla legyártásával és szállításával a
Plastiroute Kft.-t (székhely: 2600 Vác, Külső-Rádi út 5557 hrsz.) bízza meg bruttó 108.196,- 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 költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

: 1005/2014. (XII. 11.) zü. sz. képv. test. hat.

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

: 1006/2014. (XII. 11.) zü. sz. képv. test. hat.

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

: 1007/2014. (XII. 11.) zü. sz. képv. test. hat.

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

: 1008/2014. (XII. 11.) zü. sz. képv. test. hat.

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

: 1009/2014. (XII. 11.) zü. sz. képv. test. hat.

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

: 1010/2014. (XII. 11.) zü. sz. képv. test. hat.

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

: 1011/2014. (XII. 11.) zü. sz. képv. test. hat.

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

: 1012/2014. (XII. 11.) zü. sz. képv. test. hat.

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

: 1013/2014. (XII. 11.) zü. sz. képv. test. hat.

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

: 1014/2014. (XII. 11.) zü. sz. képv. test. hat.

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

KIVONAT
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 11-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből
Napirendi pont címe:
Tájékoztató Hatvan város védőnői szolgálatainak 2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő, előadó: Lestyán Balázs alpolgármester
Kivonat szövege:
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Lestyán Balázs alpolgármester előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan város védőnői szolgálatainak 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót és azt a
szóban kiegészített írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.”

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

