2014. évi 4. szám

2014. február 14.

TARTALOMJEGYZÉK

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

• 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Hatvan város 2014. évi költségvetéséről

• 8/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelete
a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

• 9/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelete
közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 35/2008. (V.
30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2014. FEBRUÁR 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Hatvan város 2014. évi költségvetéséről
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya Hatvan Város Önkormányzatán (a továbbiakban: önkormányzat) és költségvetési szervein kívül
az önkormányzat illetékességi területén lakó, székhellyel rendelkező, illetőleg vele jog- és kötelezettségi viszonyba
kerülő magán- és jogi személyekre terjed ki.
2. §
(1)

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat
2014. évi költségvetésének
a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett
bevételi főösszegét
6.510.452 e Ft-ban
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét

7.127.663 e Ft-ban

állapítja meg.
(2)

A 2014. évi működési költségvetés hiánya 13.128 e Ft. A hiány finanszírozását pénzforgalom nélküli
bevételekből (pénzmaradványból: 13.128 e Ft) biztosítja az önkormányzat.

(3) A 2014. évi felhalmozási költségvetés hiánya 604.083 e Ft. A hiány finanszírozását egyrészt pénzfogalom
nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 604.083 e Ft) biztosítja az önkormányzat.
3. §
(1) A 2014. évi költségvetés mérlegét – bevételi forrásonként és főbb kiadásonként – az 1. melléklet tartalmazza,
működési és felhalmozási mérlegét pedig az 1/a. melléklet szemlélteti.
(2) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeget - bevételi forrásonként - a
következők szerint állapítja meg:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

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

319.009 e Ft
2.015.000 e Ft
55.000 e Ft
20.500 e Ft
707.855 e Ft
97.218 e Ft
3.253.079 e Ft
12.524 e Ft
30.267 e Ft
612.349 e Ft
4.522 e Ft
340 e Ft

(3) A bevételi főösszeg fejezetek, címek, alcímek és kiemelt előirányzatok szerinti megosztását a 2. melléklet
tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegét a következők szerint állapítja
meg:
a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai
aa) önállóan működő intézmények
ab) Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai
ac) önkormányzati működési kiadások

779.981 e Ft
720.443 e Ft
1.923.176 e Ft

b) Felhalmozási kiadások:
ba) önkormányzati beruházások
beruházás
felújítás

2.909.284 e Ft
192.167 e Ft

felhalmozásra átadott
bb) intézményi felhalmozási kiadások:
beruházások
felhalmozásra átadott pénzeszköz
c) Tartalék
ca) működési céltartalék
tankönyvtámogatás
cb) pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség
cc) általános tartalék
cd) fejlesztési tartalék
ce) elkülönített számlán lévő tartalék
Környezetvéd. Vízgazd. Fejlesztési Alap (2013. évi)
Környezetvéd. Vízgazd. Fejlesztési Alap (2014. évi)

290.645 e Ft
14.999 e Ft
2.053 e Ft

11.000 e Ft
10.000 e Ft
19.000 e Ft
213.332 e Ft
340 e Ft
41.243 e Ft

d) A létszámkeret:
- a költségvetési szervekre:
- közfoglalkoztatottakra:

329,75 fő
450 fő

(5)

A kiadási főösszeg fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti megosztását a 3. melléklet
tartalmazza.

(6)

Felújítási és fejlesztési előirányzatok feladatonkénti felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.

(7)

A Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények létszámadatait az 5. melléklet tartalmazza.

(8)

Az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek a 6/a., 6/b. és 6/c. melléklet szerint kerülnek
jóváhagyásra.

(9)

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásit a 7/a., 7/b., 7/c.
mellékletek tartalmazzák.

(10) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlegét kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami
(államigazgatási) feladatok bontásban a 8. melléklet szemlélteti.
(11) A költségvetési évet követő három év várható előirányzatait a 9. melléklet szemlélteti.
4. §
(1)

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, valamint az önkormányzati költségvetési
szervek vezetőit a 2014. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások
teljesítésére.

(2)

A finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a közép és hosszú lejáratú értékpapír kibocsátást, vásárlást,
a hitelek, kölcsönök felvételét, az értékpapírok értékesítését kizárólag a Képviselő-testület rendelheti el. Az
éven belüli forgatási célú értékpapír vásárlást, a hiteltörlesztést, a szabad pénzeszközök törvényben
szabályozott betétként történő elhelyezését és visszavonását a Képviselő-testület a Polgármester
hatáskörébe utalja, melynek határidőben történő végrehajtásáról a Gazdálkodási Iroda gondoskodik.

(3)

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az
adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az adott évi saját
bevétel 50 %-át. Saját bevétel: helyi adók, osztalékok, koncessziós díjak, tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyonértékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel, részvények, részesedések
értékesítése, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel, kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés
2. A költségvetés évközi módosításának szabályai
5. §

(1)

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek
költségvetését – rendeletmódosítással – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

(2)

A képviselő-testület - az első negyedév kivételével – negyedévenként a döntése szerinti időpontokban, de
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a
költségvetési rendeletét.

(3)

Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén negyedévente módosítandó a
költségvetési rendelet, kivéve az I. negyedévet.

(4)

Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a rendelet
módosításával.

3. Az önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezések
6. §
(1)

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv vezetője előirányzatmódosítási hatáskörében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételével a kiadási és bevételi
előirányzatát megemelheti. Saját hatáskörű módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet 30
napon belül tájékoztatja.

(2)

Saját hatáskörű előirányzat-módosítás támogatási többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem a
következő években nem járhat. A többletbevétel felhalmozási célú felhasználásáról – a felhasználást
megelőzően – Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottságát cél, indok megjelöléssel írásban tájékoztatni kell.

(3)

Az előző évi pénzmaradvány a felügyeleti szerv felülvizsgálatát követően előirányzat-módosítás után
használható fel.

(4)

Az (1)–(4) bekezdéseken kívüli előirányzat-módosítás (létszám, bér, TB, dologi) csak a képviselő-testület
rendelete alapján történhet.

(5)

A költségvetés végrehajtása során az intézmény az alapító okiratában meghatározott feladatát látja el.
A költségvetési szerv vezetője az évközi létszámmozgásokat a költségvetésben jóváhagyott személyi
juttatási kereten belül kezelheti. Az illetménytöbblettel járó létszámcseréket egyeztetni köteles a
Gazdálkodási Irodával.

(6)

(7)

A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (1) bekezdése alapján az
önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert
tartozásállományának mértéke a 2 egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának
10 %-át vagy a 20 millió forintot és a tartozását nem tudja 30 napon belül 1 hónap alá szorítani, az
önkormányzat a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg.
Az önkormányzati biztos kijelölésével egyidejűleg a polgármester köteles vizsgálatot elrendelni a
költségvetési szerv vezetője és gazdasági vezetője személyi felelősségének megállapítására a
tartozásállomány létrejöttével összefüggésben.

(8)

A költségvetési szervnek a 28 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási
kötelezettsége van az önkormányzat felé.

(9)

A képviselő-testület felhatalmazza a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a költségvetési
szervek elemi beszámolóinak rendjét és tartalmát meghatározza, felülvizsgálja.

(10) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-a alapján Hatvan Város Önkormányzata háromévenkénti
leltározás elvégzését rendeli el az önkormányzatnál és intézményeinél, mivel az eszközökről és az azok
állományában történő változásokról folyamatos részletező nyilvántartás készül mennyiségben és értékben. A
három évenkénti leltározás nem alkalmazható átszervezés, illetve jogutód nélküli végleges megszűnés
esetén. A soron következő leltározást 2016. év végén kell elvégezni, mivel az önkormányzatnál 2013.
december 30-án mennyiségi leltárfelvétel készül. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba,
vagyonkezelésbe adott eszközökről az üzemeltetést, kezelést végző szerv által a december 31-i fordulónapra
vonatkozó évenkénti leltározással elkészített, hitelesített és a megállapodásban meghatározott időpontig
megküldött leltárt kell összeállítani.
(11) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdése alapján Hatvan Város
Önkormányzata részéről a költségvetési szervek esetében a házipénztárból az alábbi készpénzben történő
kiadások teljesíthetőek:
kiküldetési költségek,
beszerzések,
reprezentáció,
munkába járás költsége,
segélyek,
előlegek,
ellátmányok,
fizetési előleg,
megbízási díjak,
közfoglalkoztatottak munkabére,
postaköltség,
szolgáltatások,
rendezvényszervezésre kiadások.
A fenti jogcímeken kívül - kivételesen indokolt esetben -, a jegyző adhat írásban engedélyt, készpénz
elszámolásra történő kiadására.

4. Az önkormányzati hivatalra vonatkozó rendelkezések
7.§
A polgármester átruházott hatáskörében az alábbi döntéseket hozhatja:
-

Átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között 20 millió Ft összeghatárig.
Rendelkezik az általános és céltartalék felhasználásával évi 5 millió Ft összeghatárig.
5. Záró rendelkezések
8. §

Ez a rendelet 2014. február 15-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.
Hatvan, 2014. február 13.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Szabó Zsolt
polgármester

(A 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!)

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelete
a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) 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) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A rendelet személyi hatálya lakóhelyre tekintet nélkül a természetes személyekre, hatvani székhellyel vagy
telephellyel rendelkező jogi személyekre, jogi személyiség nélküli jogalanyokra, egyéni vállalkozókra és egyéni
cégekre – beleértve a Hatvan Város Partnere különdíjban részesülő jogalanyt is székhelyre és telephelyre való
tekintet nélkül –, Hatvan Város Önkormányzatára, a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalra, Hatvan Város
Önkormányzata által fenntartott vagy működtetett intézményekre, országos vagy megyei, közigazgatási és
népképviseleti szervek helyi szervei és delegáltjaira, továbbá a Hatvan Kártyát elfogadó beváltóhelyekre terjed ki.”
2. § Ez a rendelet 2014. február 15-én lép hatályba és 2014. február 16-án hatályát veszti.
Hatvan, 2014. február 13.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Szabó Zsolt
polgármester

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelete
közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 35/2008. (V.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 39. § (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 35/2008. (V.30.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) a következő 8/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:
„Emlékjel elhelyezésének szabályai
8/A.§
(1) Emlékjelet („História” várostörténeti tábla, emléktábla stb.) az önkormányzat készíttethet és helyezhet el.

(2) Az emlékjel kihelyezéséről a Képviselő-testület dönt.
(3) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, vagy használója az emlékjel elhelyezését és az ezzel kapcsolatos
munkálatokat tűrni köteles. Amennyiben az elhelyezéssel az ingatlanon kár keletkezik, azt a kihelyezésért felelős
köteles megtéríteni.
(4) A kihelyezésről az érintett ingatlanokkal rendelkezni jogosultat előzetesen értesíteni kell.
(5) Az emlékjel két oldalán 1,0 méteren belül, alatta és felette pedig egyáltalán nem lehet reklám és egyéb
kegyeletsértő és/vagy bármilyen más módon zavaró elemet elhelyezni.
(6) Az emlékjel jókarbantartásáról az önkormányzat gondoskodik.
(7) Az emlékjel állítással kapcsolatos előkészítő és nyilvántartási feladatokat a főépítész, az elhelyezéssel, a
karbantartással és a pótlással kapcsolatos feladatokat a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodája
látja.”
2. § (1) A R. 6. § (2) bekezdésben a „Hatvan Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala” szövegrész
helyébe a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép
(2) A R. 6.§ (6) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Hatvani Közös Önkormányzati
Hivatal” szöveg lép.
3. § Ez a rendelet 2014. február 15-én lép hatályba, és 2014. február 16-án hatályát veszti.
Hatvan, 2014. február 13.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Szabó Zsolt
polgármester

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2014. FEBRUÁR 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI
Határozat száma

: 97/2014. (II. 13.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 13-i ülésének napirendjét a következők szerint
állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság megválasztásáról
Előterjesztő, előadó: dr. Szikszai Márta jegyző
2. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségéről
3. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról
4. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. gazdasági évre
vonatkozó üzleti tervének elfogadásáról
5. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR kommunikációs
tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról
6. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2014. gazdasági évre vonatkozó
üzleti tervének elfogadásáról
7. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött Önkormányzati
tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetéséről szóló közszolgáltatási
szerződés módosításáról
8. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2014. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének és
felügyelőbizottsági ügyrendjének elfogadásáról
9. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. gazdasági évre
vonatkozó üzleti tervének elfogadásáról
10. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. 2014.
gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének és felügyelőbizottsági ügyrendjének elfogadásáról
11. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit
Közhasznú Kft. 2014. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének elfogadásáról
12. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet 2014. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének
elfogadásáról
13. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a társulás által fenntartott Szociális,
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetésének elfogadásáról
14. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2014.
évi költségvetésének tervezéséről
15. Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
16. Előterjesztés a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 35/2008.
(V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
17. Előterjesztés a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület részére sporttámogatás
igénybevételéhez nyújtandó támogatásról
18. Előterjesztés a „Regionális üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése Hatvan városában” című
pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyásáról
19. Előterjesztés „A Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény infrastrukturális fejlesztése” tárgyú
pályázat benyújtásának jóváhagyásáról
20. Előterjesztés a jégpálya üzemeltetésével kapcsolatos döntésről
Előterjesztő, előadó a 2-20. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
21. Egyebek”
Határozat száma

: 98/2014. (II. 13.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 22. §ában biztosított jogkörében eljárva a Heves megye 03. OEVK (székhelye: Hatvan) országgyűlési egyéni
választókerületben az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak és póttagjainak az
alábbi személyeket választja meg:
Tagok: Dr. Hóka József 3000 Hatvan, Ady E. u. 8. szám alatti lakos
Id. Dr. Freili Géza 3000 Hatvan, Kertész u. 25. szám alatti lakos
Hényel Istvánné 3000 Hatvan, Tizeshonvéd u. 9. szám alatti lakos
Póttagok: Kerek Istvánné 3000 Hatvan Kastélykert u. 10. 3/16. szám alatti lakos
Laczkóné Kepes Anikó 3016 Boldog Bartók B. út 86. szám alatti lakos”
Határidő
Felelős

: 2014. február 14.
: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, mint OEVI vezetője

Határozat száma

: 99/2014. (II. 13.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3)
bekezdése alapján az önkormányzat saját bevételeinek valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a mellékelt táblázat szerint
elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2014. február 15.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség
ezer forintban
MEGNEVEZÉS
Helyi adók
Osztalékok koncessziós díjak
Díjak, pótlékok, bírságok
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű
jogértékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel
Részvények, részesedése értékesítése
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó
bevételek
Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek
Saját bevételek 50%-a
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség
Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet
terhelő fizetési kötelezettség

Tárgyév

2015. év

2016. év

2017. év

2 015 000

2 055 300

2 116 959

2 159 290

10 000

10 200

10 500

10 500

87 218

87 500

88 000

90 000

2 112 218
1 056 109

2 153 000
1 076 500

2 215 459
1 107 730

2 259 790
1 129 895

0

0

0

0

0

0

0

0

1 056 109

1 076 500

1 107 730

1 129 895

Felvett és átvállalt hitel és annak
tőketartozása
Felvett és átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Fizetési kötelezettség összesen
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

Határozat száma

: 100/2014. (II. 13.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló
2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-ában foglaltakra figyelemmel
a következőkről nyilatkozik:
1.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy az önkormányzat 2014. február 12-én
adósságrendezési eljárás alatt nem áll.

2.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy 2014. évi költségvetési törvény 67. § (7)
bekezdése szerinti törlesztési célú támogatással érintett adósságelemeinek 2014. február 28-áig számított
járulékaira vonatkozóan a hitelintézetek által az e-adat rendszerbe feltöltött járulék adatok – melyek alapján a
Magyar Államkincstár által 2014. február 28-ai értéknapra utalandó összeg (tőke és járulékok) mindösszesen
152.828.270,- forint teljes körűek, és megfelelnek az Önkormányzat nyilvántartásának.

3.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja, hogy a hitelintézetek által az e-adat rendszerbe
feltöltött járulék adatokhoz kapcsolódó adósságelemek, illetve azok részei tartozásának (tőke és járulékok) 2.
pont szerinti összegű törlesztése a 2014. évi költségvetési törvény 67. § (7) bekezdése szerinti törlesztési
célú, a Magyar állam által nyújtott támogatásból 2014. február 28-áig megtörténik.

4.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza
Hatvan város polgármesterét és a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét a határozat mellékletét
képező nyilatkozat aláírására.”

Határidő
Felelős

: 2014. február 13.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
NYILATKOZAT

Hatvan Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi
CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-ában foglaltakra figyelemmel a következőkről
nyilatkozik.
1.

Az Önkormányzat képviseletében az aláírók kijelentik, hogy az Önkormányzat 2014. február 12-én
adósságrendezési eljárás alatt áll:
IGEN

NEM*

2.

Az Önkormányzat képviseletében az aláírók kijelentik, hogy a 2014. évi költségvetési törvény 67. § (7) bekezdése
szerinti törlesztési célú támogatással érintett adósságelemeinek 2014. február 28-áig számított járulékaira
vonatkozóan a hitelintézetek által az e-adat rendszerbe feltöltött járulék adatok – melyek alapján a MÁK által 2014.
február 28-ai értéknapra utalandó összeg (tőke és járulékok) mindösszesen 152.828.270,- forint teljes körűek, és
megfelelnek az Önkormányzat nyilvántartásának.

3.

Az Önkormányzat képviseletében az aláírók elfogadják, hogy a hitelintézetek által az e-adat rendszerbe feltöltött
járulék adatokhoz kapcsolódó adósságelemek, illetve azok részei tartozásának (tőke és járulékok) 2. pont szerinti
összegű törlesztése a 2014. évi költségvetési törvény 67. § (7) bekezdése szerinti törlesztési célú, a Magyar Állam által
nyújtott támogatásból 2014. február 28-áig megtörténik.

* A megfelelő rész aláhúzandó! Társulás esetében nem kell kitölteni.
Hatvan, 2014. február
…………………………………….
polgármester
Határozat száma

P.H.

…..……………………………..
jegyző

: 101/2014. (II. 13.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) egyszemélyes
tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társaság 2014. gazdasági évre vonatkozó üzleti
tervét a jelen határozat mellékletében foglalt szöveggel jóváhagyja.”

Határidő
Felelős

: 2014. február 17. (tájékoztatásra)
: Hatvan város polgármestere

(A 101/2014. (II. 13.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 102/2014. (II. 13.) sz. képv. test. hat.

„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) egyszemélyes
tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal műsorszolgáltatási és PR
kommunikációs tevékenységek ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződést módosítja és egységes
szerkezetbe foglalja jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően.
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 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. február 13.
: Hatvan város polgármestere

(A 102/2014. (II. 13.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 103/2014. (II. 13.) sz. képv. test. hat.

„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú
Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és
legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal az önkormányzati tulajdonban álló lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést módosítja és
egységes szerkezetbe foglalja a határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően.
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 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. február 14.
: Hatvan város polgármestere

(A 103/2014. (II. 13.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 104/2014. (II. 13.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb
szerve a társaság felügyelőbizottságának ügyrendjét a jelen határozat mellékletében foglalt szöveggel
jóváhagyja.”
Határidő
Felelős

: 2014. február 17. (tájékoztatásra)
: Hatvan város polgármestere

(A 104/2014. (II. 13.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 105/2014. (II. 13.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb
szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társaság 2014. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét a jelen határozat
mellékletében foglalt szöveggel jóváhagyja.”
Határidő
Felelős

: 2014. február 17. (tájékoztatásra)
: Hatvan város polgármestere

(A 105/2014. (II. 13.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 106/2014. (II. 13.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167,
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú

gazdasági társaság 2014. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét a jelen határozat mellékletében foglalt szöveggel
jóváhagyja.”
Határidő
Felelős

: 2014. február 17. (tájékoztatásra)
: Hatvan város polgármestere

(A 106/2014. (II. 13.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 107/2014. (II. 13.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1. a. mellékletét
képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2014. évi költségvetési javaslatát, annak
mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik:
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Tanácsa a társulás 2014. évi költségvetésének
a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal ) csökkentett
bevételi főösszegét
262.196 ezer Ft-ban
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét
állapítja meg.

262.196 ezer Ft-ban

A bevételek és kiadások megbontása a társulás vonatkozásában a 2.a. és 3.a., mellékletben találhatóak.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, mint a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi
Társulás társulási tanács elnökét, hogy a társulási tanács ülésén a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi
Társulás 2014. évi költségvetését elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2014. február 18.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 108/2014. (II. 13.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1. b. mellékletét
képező, a társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetési
javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik:
a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal ) csökkentett
bevételi főösszegét
287.093,- ezer Ft-ban
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 287.093,- ezer Ft-ban
állapítja meg.
A bevételek és kiadások megbontása a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat vonatkozásában a 2.b
és 3.b. mellékletben találhatóak.
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszám keretét a 4. melléklet tartalmazza.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, mint a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi
Társulás társulási tanács elnökét, hogy a társulási tanács ülésén a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi
Szolgálat 2014. évi költségvetését elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2014. február 18.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 109/2014. (II. 13.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja ezen határozat 1. sz. mellékletét
képező Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2014. évi költségvetés
tervezetét az alábbiak szerint:
a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal )
csökkentett bevételi főösszegét
2.172.146 e Ft-ban
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 2.172.654 e Ft-ban
állapítja meg.

A társulás tanácsa a társulás költségvetését – határozattal – megváltoztathatja. A társulás tanácsa – az első
negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési
határozatát.
Központi pótelőirányzat esetében negyedévente módosítandó a költségvetési határozat.
Ez a határozat 2014. február 18-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.”
Határidő
Felelős

: 2014. február 18.
: Hatvan város polgármestere

(A 109/2014. (II. 13.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 110/2014. (II. 13.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani Kézilabda és Szabadidő
Sportegyesületnek a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról,
a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.)
Kormányrendelet alapján a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott sportfejlesztései programja
megvalósításához, - a sportfejlesztési program elfogadása esetén - a Hatvani Kézilabda és Szabadidő
Sportegyesület részére 194 177 729,- Ft támogatást biztosít.
Az önerő összegéből 15 000 000,- Ft a 2014. évi fejlesztési céltartalékból kerül átcsoportosításra, 179 177 729,- Ft
a 2015. évi költségvetésbe kerül betervezésre.”
Határidő
Felelős

: értelemszerűen
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 111/2014. (II. 13.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Hatvani
Kézilabda és Szabadidő Sportegyesületnek a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének
szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Kormányrendelet alapján a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott
sportfejlesztései programja megvalósításához szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására, a szükséges
eljárási cselekmények lefolytatására.”
Határidő
Felelős

: értelemszerűen
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 112/2014. (II. 13.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel és a
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel
megállapodást köt a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról,
a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.)
Kormányrendelet alapján a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott sportfejlesztései program megvalósítása
érdekében. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás
aláírására, továbbá felkéri Hatvan város polgármesterét, hogy a megállapodást utólagos jóváhagyás céljából a
soron következő testületi ülésre terjessze be.”
Határidő
Felelős

: 2014. május 15. (megállapodás aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 113/2014. (II. 13.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólag jóváhagyja, hogy a KEOP-7.9.0/12 konstrukció „A”
komponenséhez Hatvan Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be regionális üveghulladék hasznosító
rendszer előkészítése céljából. Az igényelt támogatás bruttó 125.000.000 Ft, a támogatás mértéke 100%-os, így
önerőt nem igényel.”
Határidő
Felelős

: 2014. február 14.
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Határozat száma

: 114/2014. (II. 13.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „MLSZ országos labdarúgó pályaépítési program, III. ütem”
című pályázat keretében a Szent István Általános Iskolában (székhelye: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.)
kialakított 22x42 méteres műfüves pálya használata és hasznosítása érdekében a Magyar Labdarúgó
Szövetséggel (székhelye: 1112 Budapest, Kánai út 2./D) 2013. május 29-én kötött együttműködési megállapodást
a reklám célú felületek hasznosítása tekintetében módosítja a jelen határozat mellékletét képező tartalommal. A
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodást módosító okirat
aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. február 20.
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről a
Megnevezés:
Székhely:
Levelezési cím:
Képviseli:
Adószáma:
Számlaszáma:
Számlavezető pénzintézete:

Magyar Labdarúgó Szövetség
1112 Budapest, Kánai út 2/D
1386 Budapest 62. Pf. 906/1.
Dr. Vági Márton
19020848-2-43
11707024-20485090
OTP Bank

(a továbbiakban: MLSZ), másrészről
Hivatalos név:
Székhelye:
Képviseli:
Adószáma:
Számlaszáma:

(a továbbiakban: Önkormányzat) között az alábbiak szerint.
1.

Felek rögzítik, hogy …………………………... napján köztük a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott
önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából Együttműködési megállapodás jött létre műfüves futballpálya
kialakítása és együttes használata, hasznosítása tárgyában.

2.

Felek az 1. pontban meghatározott Együttműködési megállapodást annak X/5. pontjában foglaltaknak megfelelően,
egybehangzó akarattal az alábbiak szerint módosítják.

3.

A szerződés V/14. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„MLSZ és Önkormányzat közösen rendelkezik a Futballpálya területére vonatkozó reklám célú
felületek hasznosítási jogával. MLSZ a palánkok belső hirdetési felületének tekintetében, a 20x40-es
és 12x24-es pálya esetén 12 db 100x200 centiméteres hirdetési felület, a 40x60-as és a105x68-as
pálya esetén 8 db 100x200 centiméteres hirdetési felület kizárólagos felhasználója. A kizárólagos
hirdetési felületek elhelyezkedését MLSZ jogosult meghatározni a Futballpálya üzembe helyezését
követő 30 napon belül, de legkésőbb az Önkormányzat erre vonatkozó felhívásában megjelölt
határidőre. MLSZ a nem kizárólagos felületek hirdetési jogát átengedi az Önkormányzatnak, az
ebből származó bevétel az önkormányzatot illeti meg.”

4.

Az Együttműködési megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései továbbra is változatlan tartalommal
hatályban maradnak.

Jelen módosítást a Felek felhatalmazással rendelkező képviselőjük útján elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon 4 példányban írták alá.
Budapest, 2014. _____________ __.
___________________________________
Magyar Labdarúgó Szövetség
képviseli: Dr. Vági Márton főtitkár

______________, 2014. _____________ __.
________________________________
…...................................................
képviseli:

Határozat száma

: 115/2014. (II. 13.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel kötendő
konzorciumi megállapodás alapján, mint konzorciumi tag pályázni kíván a KÖZOP-3.5.0-09-11 kódszámú,
„Kerékpárút-fejlesztése” tárgyú konstrukcióra Hatvanban, a 3. sz. főút mentén a Horváth Mihály úton a Nádasdy
Tamás utcától a 32-es főúti körforgalomig kerékpárút építése céljából.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a konzorciumi megállapodás aláírására azzal a
kikötéssel, hogy az aláírást követő képviselő-testületi ülésre a megállapodást utólagos jóváhagyás céljából
terjessze a képviselő-testület elé.”
Határidő
Felelős

: 2014. május 31.
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 116/2014. (II. 13.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a kötelező önkormányzati
feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatásáról szóló 4/2014. (I.31.) BM rendelet
értelmében a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhelye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) épületenergetikai
fejlesztése érdekében. A fejlesztés becsült értéke bruttó 21.522.332,- Ft, melyhez 20 % önerő szükséges, melyet
a képviselő-testület biztosít. Az önerő összege bruttó 4.304.467,- Ft, mely a fejlesztési céltartalékból
átcsoportosításra kerül. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtásához
szükséges nyilatkozatok aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2013. február 13. (pályázat benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 117/2014. (II. 13.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda épületenergetikai
fejlesztése” tárgyú pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport
a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat
alapján köteles eljárni.
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll:
1.) Horváth Richárd alpolgármester;
2.) Pető Lászlóné a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda vezetője;
3.) dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezető;
4.) Bajnóczi Andrea pályázati ügyintéző.”
Határidő
Felelős

: 2013. február 13. (munkacsoport megalakulására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 118/2014. (II. 13.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 024/19 helyrajzi számú,
312 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlan versenyeztetés útján történő elidegenítésére irányuló 960/2013.
(XII. 19.) sz. határozata alapján telekalakítási lehetőség megteremtése céljából meghirdetett nyílt pályázati eljárást
eredményesnek nyilvánítja, és az ingatlanrészt elidegeníti Kovács Gáborné (lakcíme: 3000 Hatvan, Fűzfa utca
10.) részére, bruttó 48.000,-Ft, azaz negyvennyolcezer forint vételáron.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az adásvételi szerződés megkötésére.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 31. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 119/2014. (II. 13.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre került mobil műjégpálya
kiszolgálásához szükséges 3 db mobil WC bérlésével a Mobil Rendezvény Technika Kft.-t (székhely: 1118
Budapest, Iglói u. 5.) bízza meg bruttó 29.337,- Ft összegben 2014. február 9-től 2014. március 2-ig.
Pénzügyi forrás bruttó 29.337,-Ft összeg erejéig a jégpálya üzemeltetésének a többletbevétel terhére biztosításra
kerül.”
Határidő
Felelős

: 2014. február 17. (megrendelésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Határozat száma

: 120/2014. (II. 13.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre került mobil műjégpálya bélelt
sátorral történő lefedésével a Tofi 2005 Kft.-t (9600 Sárvár, Mátyás k. u. 34.) bízza meg bruttó 340.360,- Ft
összegben 2014. február 9-től 2014. március 2-ig.
Pénzügyi forrás bruttó 340.360,-Ft összeg erejéig a jégpálya üzemeltetésének a többletbevétel terhére
biztosításra kerül.”
Határidő
Felelős

: 2014. február 17. (megrendelésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 121/2014. (II. 13.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre került mobil műjégpálya
gépészetének védelmére 31,5 fm ideiglenes kerítés kialakításával a Ramirent Gépkölcsönző Kft.-t (székhely: 1106
Budapest, Jászberényi út 82/a.) bízza meg bruttó 18.000,- Ft összegben 2014. február 9-től 2014. március 7-ig, a
nyitvatartási időszakon felüli további 5 napra.
Pénzügyi forrás bruttó 18.000,-Ft összeg erejéig a jégpálya üzemeltetésének a többletbevétel terhére biztosításra
kerül.”
Határidő
Felelős

: 2014. február 17. (megrendelésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 122/2014. (II. 13.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 11-től 2014. február 26-ig tartó időszakban 200
Ft-os belépőjegy és 200 Ft-os korcsolyabérlésre vonatkozó kedvezményes jegyárakat állapít meg a hatvani
közép- és általános iskolák tanulói jogviszonnyal rendelkező diákjai részére a hétfői, keddi, szerdai napokon 15:00
és 20:00 óra között az alábbiak szerint:
−
február 11-én (kedden): a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola és a Hatvani Damjanich
János Szakközépiskola tanulói jogviszonnyal rendelkező diákjai részére
−
február 12-én (szerdán): a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola és az Újhatvani Római Katolikus
Általános Iskola tanulói jogviszonnyal rendelkező diákjai részére
−
február 17-én (hétfőn): a Hatvani Szent István Általános Iskola és a Hatvani 5. Számú Általános Iskola
tanulói jogviszonnyal rendelkező diákjai részére
−
február 18-án (kedden): a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola és a Széchenyi István
Római Katolikus Középiskola tanulói jogviszonnyal rendelkező diákjai részére
−
február 19-én (szerdán): a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola és az Újhatvani Római Katolikus
Általános Iskola tanulói jogviszonnyal rendelkező diákjai részére
−
február 24-én (hétfőn): a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola és a Hatvani Szent István Általános Iskola
tanulói jogviszonnyal rendelkező diákjai részére
−
február 25-én (kedden): a Széchenyi István Római Katolikus Középiskola és a Hatvani Damjanich János
Szakközépiskola tanulói jogviszonnyal rendelkező diákjai részére
−
február 26-án (szerdán): a Hatvani 5. Számú Általános Iskola és a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola
tanulói jogviszonnyal rendelkező diákjai részére”
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 123/2014. (II. 13.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téri műjégpálya üzemeltetésével kapcsolatosan a
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) létrejött megbízási szerződést
módosítja oly módon, hogy a megbízási jogviszony időtartamának vége 2014. március 2-re változzon.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződésmódosító okirat aláírására.
Pénzügyi forrás 295.000 Ft összeg erejéig a jégpálya üzemeltetésének a többletbevétel terhére biztosításra kerül.”
Határidő
Felelős

: azonnal (szerződés módosítására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 124/2014. (II. 13.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Kossuth téri
műjégpálya üzemeltetésének esetleges meghosszabbításával kapcsolatos döntések meghozatalára 2014.
március 2-át követően, valamint a szükséges szerződéseket módosító okiratok aláírására azzal, hogy a

polgármester a szerződések esetleges meghosszabbításáról a 2014. márciusi képviselő-testületi ülésen a
képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
A polgármester a jégpálya további üzemeltetése tekintetében kötelezettséget az üzemeltetésből származó többlet
bevétel terhére vállalhat.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 2.
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda és a Gazdálkodási
Iroda útján

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

