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TARTALOMJEGYZÉK

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

• 10/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról

• 11/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2014. FEBRUÁR 27-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § A Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.)
2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat
2012. évi költségvetésének
a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett
bevételi főösszegét
6.019.355 eFt-ban
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét
állapítja meg.
(2)

6.759.438 eFt-ban

A 2013. évi működési költségvetés egyenlege -364.999 eFt. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli
bevételekből (pénzmaradványból:164.999 eFt), és működési hitelből (200.000 eFt)
biztosítja az
önkormányzat.

(3) A 2013. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -427.027 eFt. Ennek finanszírozását egyrészt pénzforgalom
nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 138.672 eFt), másrészt hitelfelvétellel (288.355 eFt) biztosítja az
önkormányzat
(4)

A 2013. évi hiteltörlesztés összege 51.943 eFt, melyet pénzforgalom nélküli bevételből (pénzmaradványból)
finanszírozza az önkormányzat.”

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

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

328.337 eFt
2.239.516 eFt
62.177 eFt
16.303 eFt
1.324.849 eFt
170.698 eFt
1.738.583 eFt
10.832 eFt
128.060 eFt
262.956 eFt
27.163 eFt
13.552 eFt
488.355 eFt
6.811.381 e Ft”

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

698.725 eFt
105.293 eFt
700.016 eFt
2.099.609 eFt

b) Felhalmozási kiadások:
ba) önkormányzati beruházások
beruházás
felújítás

1.971.428 eFt
274.371 eFt

felhalmozásra átadott
kölcsönök
bb) intézményi felhalmozási kiadások:
beruházások
felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök
c) Tartalék
ca)

362.129 eFt
200.000 eFt
12.765 eFt
35.102 eFt
fejlesztési céltartalék300.000 eFt

d) Hiteltörlesztés
Önkormányzati kiadás összesen:

51.943 eFt
6.811.381 e Ft”

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási előirányzat változásokat a 3. , 4., és 5. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet 2014. március 1-jén lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. december 31-étől kell alkalmazni.
Hatvan, 2014. február 27.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Szabó Zsolt
polgármester

(A 10/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!)

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.
1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontja
szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011.
(IV. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 28. § (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Az egyes bérleti formák szabályai szerint jogosultnak tekinthető állampolgárok közül ki kell zárni azt a
személyt, aki)
„c) öt éven belül az önkormányzat vagy az üzemeltető részére teljesítendő 6 hónapnál régebbi tartozása állt
fenn,”
2. § A R. 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„37. § (1) A bérlő halála esetén a lakásbérleti jog folytatására jogosult személy a jogosultságát határozatlan
idejű bérleti szerződés esetén legfeljebb öt évig, határozott időtartamra létrejött bérleti szerződés esetén a
hátralévő ideig folytathatja, feltéve, ha nem állnak fenn vele szemben a 28. §-ban rögzített kizáró okok.
(2) A Szociális és Lakásügyi Bizottság határozatával a lakásbérleti jogot befogadott személyként folytató bérlő
részére, kérelmére a bérleti szerződést legfeljebb öt évvel meghosszabbíthatja abban az esetben, ha a kérelem
benyújtásakor a
a) a bérlőnek nincs lakbér (alap bérleti díj, közös költség és üzemeltető felé megfizetendő közüzemi díj)
tartozása, valamint a közüzemi szolgáltatók felé sincs tartozása
és azt a szolgáltatóktól beszerzett
dokumentumokkal igazolja;
b) a lakás és annak berendezési tárgyai épségét megóvta;
c) a lakás, a lakáshoz esetlegesen tartozó udvar, és a lakókörnyezete tisztaságát megóvta, fenntartotta,
helyreállította;
d) az együttélés szabályait betartotta;
f) nem merült fel vele szemben a 28. §-ban szabályozott kizárási ok.”
3. § Ez a rendelet 2014. március 1-jén lép hatályba és 2014. március 2-án hatályát veszti.
Hatvan, 2014. február 27.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Szabó Zsolt
polgármester

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

: 125/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 27-i ülésének napirendjét a következők szerint
állapította meg:
Napirend előtt:
 Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő, előadó: Szabó Zsolt polgármester
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. gazdasági évre
vonatkozó üzleti tervének és felügyelőbizottsági ügyrendjének elfogadásáról
2. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet 2014. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének
elfogadásáról
3. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, mint intézmény
önkormányzati támogatásáról
4. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretének meghatározásáról
5. Előterjesztés a Szúnyog szigeten önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok vagyonkezelésbe adásáról
6. Előterjesztés munkagépek beszerzéséről
7. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő 2 db kézi kefés tisztítóberendezés bérbeadásáról
8. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Iseki TH22F típusú traktor és tartozékai bérbeadásáról
9. Előterjesztés Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
10. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.
részére nyújtandó támogatásról
11. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2013.
évi költségvetésének módosításáról
12. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
társulási megállapodásának módosításáról
13. Tájékoztató a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott Szociális,
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2013. évi költségvetésének módosításáról
14. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási megállapodásának és a
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról
15. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat szervezeti és működési
szabályzatának, szakmai programjának és a mellékletét képező házirend elfogadásáról
16. Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár 2013. évi beszámolójának és a 2014. évi munkatervének
jóváhagyásáról
17. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Könyvtár 2013. évi beszámolójának és a 2014. évi munkatervének
jóváhagyásáról
18. Előterjesztés a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 2013. évi beszámolójának és a 2014. évi
munkatervének jóváhagyásáról
19. Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház 2013. évi beszámolójának és a 2014. évi munkatervének
jóváhagyásáról
20. Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház 2013. évi közművelődési feladatellátásáról szóló
beszámolójáról
21. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a nyolc kiemelt sportegyesület között létrejövő 2014. évre
vonatkozó együttműködési megállapodásról
22. Előterjesztés a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület és Hatvan Város Önkormányzata
között létrejövő együttműködési megállapodásokról a 2014. évre
23. Előterjesztés a Civil Alap 2014. évi januári pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról
24. Előterjesztés a szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról
25. Előterjesztés a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola diákolimpiai csapatának polgármesteri keretből
történő támogatásáról
26. Előterjesztés az idős korúak biztonságát segítő programról
27. Előterjesztés tűzifa megvásárlásáról és annak karitatív szervezet részére történő felajánlásáról
28. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról
29. Beszámoló Hatvan város polgármesterének az átruházott hatáskörben eljárva meghozott döntéseiről
Előterjesztő, előadó az 1-29. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
30. Beszámoló az egészségügyi tanácsnok 2013. évi munkájáról
Előterjesztő, előadó: Lestyán Balázs egészségügyi tanácsnok
31. Beszámoló a környezetvédelmi tanácsnok 2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő, előadó: Kondek Zsolt környezetvédelmi tanácsnok
32. Beszámoló a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének az átruházott hatáskörben eljárva
meghozott döntéseiről

Előterjesztő, előadó: dr. Szikszai Márta jegyző
33. Beszámoló a Jogi és Ellenőrzési Bizottság átruházott hatáskörben hozott lejárt határidejű határozatairól
Előterjesztő, előadó: Nádas Sándor bizottsági elnök
34. Beszámoló az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben hozott lejárt
határidejű határozatairól
Előterjesztő, előadó: Tarsoly Imre bizottsági elnök
35. Beszámoló a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben hozott
határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő, előadó: Papp István bizottsági elnök
36. Beszámoló a Szociális és Lakásügyi Bizottság átruházott hatáskörében meghozott határozatairól
Előterjesztő, előadó: Köves Gábor Nándorné bizottsági elnök
37. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
38. Előterjesztés a hatvani 5111/6 helyrajzi számú, a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola mellett található
ingatlan megvásárlásáról
39. Előterjesztés „Zsigmond király, a városi cím adományozója” című szoborhoz kapcsolódó szerződésről
40. Előterjesztés a Hatvan, Bástya utcai P+R parkoló II. ütemének kertészeti és automata öntözőrendszer
kiépítési munkával kapcsolatos döntésről
41. Előterjesztés a „Bástya utcai parkoló építése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
42. Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak és járdák felújításáról
43. Előterjesztés közterületek és önkormányzati tulajdonú ingatlanok környezetrendezésével kapcsolatos
döntésekről
44. Előterjesztés a Balassi Bálint úti közterület fejlesztéséhez szükséges ingatlan megvásárlásához
szükséges döntésekről
45. Előterjesztés „História” várostörténeti táblák elhelyezéséről
46. Előterjesztés a 0363/9 hrsz.-ú szántó művelési ágú ingatlan 350 m2 nagyságú részének közterület
bővítéséhez szükséges művelésből történő végleges kivonásért fizetendő földvédelmi járulék
megfizetéséről
47. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 306 helyrajzi számú, természetben Balogh Ádám utca
8. szám alatt található ingatlan elidegenítéséhez szükséges döntésekről
48. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 3825/3 helyrajzi számú ingatlan bérbe adásáról
49. Előterjesztés a „Közintézmények épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó
döntésekről
50. Előterjesztés a „Hatvan Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek
rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme” tárgyú projekt lebonyolításához szükséges
döntésről
51. Előterjesztés a „Gáz energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
52. Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2013. évi felhasználásáról, valamint javaslat a 2014. évi keret
felhasználására
53. Beszámoló a 2013. évi intézményfelújítási keret felhasználásáról, valamint javaslat a 2014. évi keret
felhasználására
54. Előterjesztés a Hatvan Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető üzemeltetőjének közszolgáltatással
összefüggő bevételeiről és kiadásairól
55. Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések módosításáról
56. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokon keletkezett bontási törmelék feldolgozásával
kapcsolatos döntésről
57. Előterjesztés szelektív hulladékgyűjtő edények elhelyezésével kapcsolatos döntésekről
Előterjesztő, előadó a 37-57. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
58. Egyebek”
Határozat száma

: 126/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 153. (III. 28.), 383. (V. 30.), 479., 480. (VI. 27.), 634. (IX.
27.), 713. (X. 14.), 730., 731., 733., 743., 744., 753., 754., 755., 756., 758., 759., 770., 797., 798., 799., 800. (X.
31.), 814., 816., 818. (XI. 13.), 826., 827., 853., 859., 863., 864., 865., 866., 867., 868., 869., 870., 871., 873.,
874., 875. (XI. 28.), 882., 883., 884., 885., 886., 906., 907., 908., 911., 912., 913., 914., 915., 916., 917., 918.,
919., 920., 921., 922., 924., 926., 933., 934., 935., 936., 937. (XII. 12.) 943., 950., 951., 952., 953., 957., 958.,
959., 960., 961., 964., 965., 966., 967., 968., 969. (XII. 19.), 2013. évi; 2., 3., 17., 18., 20., 21., 25. (I. 9.), 32., 34.,
36., 37., 38., 41., 91., 92., 95. (I. 30.) 2014. évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
adott polgármesteri beszámolót elfogadja.”
Határozat száma

: 127/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és

legfőbb szerve a társaság felügyelőbizottságának ügyrendjét a jelen határozat mellékletében foglalt szöveggel
jóváhagyja.”
Határidő
Felelős

: 2014. február 28. (tájékoztatásra)
: Hatvan város polgármestere

(A 127/2014. (II. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 128/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

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

: 2014. február 28. (tájékoztatásra)
: Hatvan város polgármestere

(A 128/2014. (II. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 129/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 Hatvan, Kossuth
tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja a Hatvani Szociális Szövetkezet 2014. gazdasági évre vonatkozó
üzleti tervét jóváhagyja.”
Határidő
Felelős

: 2014. február 28. (tájékoztatásra)
: Hatvan város polgármestere

(A 129/2014. (II. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 130/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő testülete jóváhagyja a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, valamint 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.) és a Széchenyi
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma:
10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) között a Hatvani Járási Hivatal Járási Földhivatala ingatlannyilvántartásában a hatvani 2713/4 hrsz. alatti kastély megnevezésű műemlék ingatlan takarítására,
karbantartására és őrzés-védelmi tevékenységének ellátására kötendő – jelen határozat mellékletét képező –
szerződést.
A szerződés teljesítéséből a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál jelentkező többletkiadásokat (munkabér és
járulékai, valamint dologi kiadások) Hatvan Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséből fedezi – a következő
években költségvetésébe betervezi – és a Képviselő-testület határoz arról, hogy ezen kiadásokkal a Széchenyi
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumot, mint intézményt támogatja.”
Határidő
Felelős

: 2014. február 28. (szerződés megkötésére)
: Hatvan város polgármestere

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről :
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- cg.száma: 10-09-032167
- adószáma: 23467323-2-10
- képviseli: Nagy Ferenc ügyvezető
- mint vagyonkezelő - megrendelő
másrészről:
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság

- székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- cg.száma : 10-09-034259
- adószáma: 24728322-2-10
- képviseli: Siraky-Nagy Péter ügyvezető
- mint üzemeltető
továbbá :
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal
- székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- törzsszáma: 812478
- adószáma: 15812474-2-10
- képviseli: dr. Szikszai Márta jegyző
- mint szolgáltató
között az alábbi feltételekkel:
1.

Szerződés tárgya

A Hatvani Járási Hivatal Járási Földhivatala Ingatlan-nyilvántartásban a hatvani 2713/4 hrsz. alatt felvett, természetben
a 3000 Hatvan, Kossuth tér 24. szám alatti kastély megnevezésű, műemlék ingatlan takarítása, karbantartása és őrzésvédelmi tevékenységének ellátása.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés tárgyát képező tevékenységek vonatkozásában közösen
tételes feladat meghatározást tartalmazó okiratot készítenek a teljesítés megkezdését megelőzően, mely okirat majd
jelen szerződés mellékletét képezi.
2.

Szerződés időtartama

Felek a jelen szolgáltatási szerződést 2014. március 7. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra kötik.
Felek megállapodnak abban, hogy a 2014. március 7. napjától 2014. március 28. napjáig tartó időtartam próbaüzemnek
minősül.
3.

Szolgáltatási díj

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 130/2014. (II.27.) számú határozata értelmében a szolgáltató által
végzett tevékenységek a Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, mint intézmény működési támogatásaként
határozza meg.
A jelen szerződés teljesítéséből szolgáltatónál felmerülő kiadásokat Hatvan Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a mindenkori éves költségvetésébe betervezi.
4.

Szerződő felek jogai és kötelezettségei:

Szolgáltató feladata az ingatlan rendes használata körében a jelen okirat mellékletében meghatározott tevékenységek
ellátása.
Szolgáltató nyilatkozik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező tevékenység ellátásához megfelelő tárgyi és személyi
feltételekkel rendelkezik.
Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységét a vonatkozó munka, balesetbiztonsági, tűzvédelmi, vagyonvédelmi és
vonatkozó szakmai szabályok szerint látja el.
Megrendelő és üzemeltető előzetes értesítés mellett bármikor jogosultak a szolgáltató által ellátott tevékenység
ellenőrzésérére. Amennyiben bármely a tevékenység végzésével kapcsolatos hiányosság, hiba felmerül, úgy azt az
üzemeltető, illetve a megrendelő egyaránt köteles írásban jelezni a szolgáltató felé.
Szolgáltató nem vállal felelősséget az 1./ pontban megjelölt ingatlanban és az abban elhelyezett ingóságokban
esetlegesen felmerülő károkért.
Szolgáltató törekszik arra, hogy a tevékenység végzését úgy szervezze meg, hogy az a lehető legkisebb mértékben
zavarja a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum működését, és üzemeltetését.

A szolgáltató vonatkozásában kapcsolattartók:
-

Vörös József
Orbán Péter

- karbantartás, takarítási tevékenységek - 06-30/694-1804
- őrzés-védelmi tevékenység
- 06-30/394-4065

A megrendelő kapcsolattartója:
Nagy Ferenc ügyvezető igazgató

- 06-20/984-5528

Az üzemeltető kapcsolattartója:
Siraky-Nagy Péter ügyvezető igazgató - 06-30/974-4175
5.

A szerződés módosítása és megszűntetése

Jelen szerződés bármiféle módosítása és kiegészítése, és a jelen szerződéssel kapcsolatban tett bármilyen egyéb
nyilatkozat csak akkor érvényes, ha az írásos formában történik és a szerződő felek arra jogosult képviselői aláírják.
Közös megegyezéssel felek bármikor jogosultak jelen szolgáltatási szerződés módosítására, megszűntetésére.
Szerződésszegés esetén bármelyik szerződő fél élhet a rendkívüli felmondás jogával. A rendkívüli felmondás joga
abban az esetben gyakorolható, amennyiben a szerződést szegő felet a másik fél a szerződésszegés megszűntetésére
írásban, határidő tűzésével felhívta, és az így megadott határidő eredménytelenül telt el.
Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik szerződő fél jogosult rendes felmondással indokolási kötelezettség terhe
nélkül a jelen szerződést felmondani 90 naptári nap felmondási idő közbeiktatása mellett. A felmondási idő hatálya alatt
felek kötelesek eleget tenni a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeiknek.
6.

Egyéb kikötések:

A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság figyelemmel az MNV Zrt.-vel megkötött vagyonkezelési szerződés 8.1. pontjában meghatározott
rendelkezésekre jelen szerződést bejelenti az MNV Zrt. vagyonkezelésbe adó részére.
Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket tárgyalás útján rendezik.
Amennyiben nem vezet eredményre úgy hatáskörüktől függően a Hatvani Járásbíróság, vagy az Egri Törvényszék
kizárólagos illetékességét kötik ki.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései az irányadók.
Jelen szerződés megkötését Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 130/2014. (II. 27.) számú képviselőtestületi határozatával tudomásul vette.
Jelen szolgáltatási szerződést Felek, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt, elolvasás és kellő megértés után,
cégszerűen jóváhagyólag aláírtak.
Hatvan, 2014. február 27.
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Beruházó
Nonprofit Közhasznú Kft.
képv.: Nagy Ferenc ügyvezető

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Üzemeltető
Nonprofit Közhasznú Kft.
képv.: Siraky-Nagy Péter ügyvezető

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal
Képv.: dr. Szikszai Márta jegyző

Határozat száma

: 131/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal (székhely: 3000
Hatvan, Kossuth tér 2.) dolgozói létszámát 2014. március 1. napjától 125 fő köztisztviselői, ügykezelői és

munkavállaló tevékenységet ellátó álláshellyel, 57 fő közalkalmazotti álláshellyel, 2 fő önkormányzati főtanácsadói
álláshellyel és 8 fő rehabilitált munkavállalói álláshellyel, összesen 192 fő álláshellyel hagyja jóvá.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 1.
: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
Határozat száma

: 132/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 42/2014. (I. 30.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 5. (átvezetésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 133/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyva folyó és a Heréd patak által körülhatárolt, ún. Szúnyogszigeten lévő – a jelen határozat mellékletét képező szerződésben rögzített – ingatlanait és ingatlan-illetőségeit
határozatlan időre, ellenérték nélkül vagyonkezelésbe adja a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. részére. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a
határozat mellékletét képező vagyonkezelési szerződés aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 5.
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

(A 133/2014. (II. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 134/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kettő darab kézi seprőgép beszerzésével a Bátony Metall Ipari
és Kereskedelmi Kft.-t (székhely: 3070 Bátonyterenye, Bolyoki út 3.) bízza meg bruttó 1.361.440,- Ft összegben,
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a
fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 10. (beszerzésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 135/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete használt traktor beszerzésével az Oraker Kft.-t (székhely:
3000 Hatvan, Horváth Mihály út 69) bízza meg bruttó 4.037.500,- Ft összegben, mint a termékek kizárólagos
gyártóját és forgalmazóját.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási kiadások között a MÁV kertészet gépbeszerzés költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős
útján

: 2014. március 10. (beszerzésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda

Határozat száma

: 136/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, 2 db HKM 100 kézi kefés
tisztítóberendezést a jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződés alapján egyenként havi 5.000,- Ft, azaz
bruttó 6.350,- Ft/db havi bérleti díj ellenében a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. részére
használatra átadja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét
képező bérleti szerződés aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 5.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

BÉRLETI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről
HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

székhelye:
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
ÁHTI azonosító:
738981
statisztikai számjele:
15729394-8411-321-10
adószáma:
15729394-2-10
képviseli:
Szabó Zsolt polgármester
mint tulajdonos (továbbiakban: Tulajdonos)
másrészről:
HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT.
székhelye:
3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.
cégjegyzékszáma:
10-10-020250/4.
adószáma:
14551420-2-10
képviseli:
Szabó Ottó vezérigazgató
mint üzemben tartó (továbbiakban: Bérlő),
(együtt a továbbiakban: Felek) között az alulírott napon, a következő feltételek szerint:
I.

Általános rendelkezések

1./ A bérbeadó kijelenti, hogy a kizárólagos tulajdonát képezi jelen bérleti szerződés tárgyát képező ingóságok, azaz 2
db HKM 100 típusú kézi kefés tisztítóberendezés (gyűjtőtartállyal, hótolólapáttal, hóseprő kefehengerrel).
A bérbeadó kijelenti, hogy a 2007. évi CVI. törvény 24. § (2) bekezdése alapján a jelen bérleti szerződés megkötésére
külön versenyeztetési eljárás nélkül sor kerülhet, tekintettel arra, hogy a bérlő jogszabályban előírt önkormányzati
feladatot ellátó gazdálkodó szervezet.
2./ Felek egyezően adják elő, hogy jelen szerződés bérleti szerződéssel létrehozott jogviszony célja, biztosítani a Hatvan
Város Önkormányzata, valamint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött közterület
karbantartási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés tevékenységét.
A bérlő kijelenti, hogy a 2007. évi CVI. törvény 24. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő
gazdálkodó szervezet és szavatolja, hogy a jelen szerződés hatálya alatt ezen feltételeknek megfelel.
II.

A bérleti szerződés tárgya

1./ Jelen okirat aláírásával a bérlő bérbeadja, a bérlő bérbe veszi a jelen szerződés I.1./ pontjában meghatározott 2
(kettő) db ingóságokat azok valamennyi tartozékaival és alkatrészeivel együtt 2014. március 1. napjától kezdődő
hatállyal határozatlan időtartamra. A bérleti szerződés bármikori megszűnését követően a bérlő köteles bérbeadó részére
tételes átadás átvételi eljárás keretében birtokba adni a bérbevett ingóságokat.
2./ A bérleti szerződés hatálya alatt a bérlő jelen bérleti szerződés tárgyát képező ingóságokat gazdasági
tevékenységéhez rendeltetésüknek megfelelően használhatja. Szerződő Felek jelen bérleti szerződés keretében kikötik,
hogy a bérlet tárgyát képező ingóságokat csak és kizárólag a bérlővel munkaviszonyban vagy megbízási viszonyban
álló olyan személyek kezelhetik, használhatják, akik a használatához, kezeléshez megfelelő szakértelemmel
rendelkeznek.
3./ Felek kijelentik, hogy a bérleti jogviszony kizárólagosan az előbbi kitételben rögzített cél megvalósítása érdekében
jön létre.
A bérletből eredő jogosultságok gyakorlásának bármely ettől eltérő gyakorlása, a bérleti jogviszony keretein belül
gyakorolt bármely tevékenység ezen céltól való eltérése vagy a szerződés teljesítésnek lehetetlenülését megvalósító
jogszabályi környezet változás a bérleti szerződés azonnali hatályú felmondását vagy megszűnését vonja maga után.
III.

A bérleti szerződés időtartama

1./ Jelen bérleti szerződést 2014. március hó 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra kötik.
2./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérleti jogviszony időtartama alatt bérlő bérleti díj fizetésére köteles
a bérleti díj bruttó 6.350,-Ft, azaz Hatezer háromszázötven forint/hó/darab.

A bérlő a bérleti díjat a bérbeadó erre vonatkozó számlája alapján köteles megfizetni. Késedelem esetén bérlő a
késedelem időtartamára a mindenkori hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamat fizetésére köteles.
3./ A bérlet tárgyainak birtokba adására 2014. február hó 28. napján tételes átadás átvétel keretében kerül sor.
4./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bizonyítottan a bérlő általi használat időtartama alatti meghibásodás
kijavításához szükséges költségeket a bérlő köteles megfizetni, és köteles az eredeti állapotot helyreállítani.
5./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérebadott ingóságok meghibásodását a garanciális, illetőleg hibás
teljesítésből eredő igények érvényesítése érdekében Bérlő köteles haladéktalanul Bérbeadónak a hiba pontos
megjelölésével közölni, és igényérvényesítés során a Bérbeadóval együttműködni. Ezen szerződéses kötelezettség
elmulasztásából eredő károkért a Bérlő felel, melynek keretében köteles a meghibásodott ingóságokat saját költségére
kijavítani, kicserélni, vagy az amortizációval csökkentett könyv szerinti értéküket megtéríteni.
V.

A szerződés felmondása és megszűnése

1./ Szerződő felek jogosultak jelen bérleti szerződést közös megegyezéssel – elszámolási kötelezettség terhe mellett –
megszűntetni.
2./ A bérbeadó az alábbi esetekben jogosult a bérleti szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani, amelynek alapján
a szerződés a felmondás közlése napján megszűnik:
a./ A bérleti szerződés tárgyának bérlő részéről történő szándékos rongálása, abban történő szándékos, vagy
ismételten előforduló súlyos gondatlanságra visszavezethető károkozás,
b./ A használatba vett ingóságok szerződés céljától eltérő használata, továbbá a szerződés ellenes állapotot
írásbeli felszólítást követően haladéktalan nem orvoslása,
e./ Amennyiben a bérlő szerződésben meghatározott bérleti díjat felszólítás ellenére nem fizeti meg,
f./ Amennyiben a bérlővel, illetőleg bérbeadóval szemben csőd- vagy felszámolási eljárás indul,
g./ A bérlő jelen szerződés megkötésére jogosító jogszabályban rögzített feltételekben nevesített jogosultságát
elveszíti, vagy a szerződés céljának megfelelő feltételeknek nem felel meg.
h./ Mindazon esetekben, amikor a szerződés külön így rendelkezik.
i./ Bármely egyéb esetben, amikor a bérlő magatartása a szerződés célját vagy teljesítését súlyosan
veszélyezteti.
3./ A bérlő azonnali hatállyal jogosult a szerződést írásban felmondani, ha a bérbeadó a használatba adott ingóságok
korlátozástól mentes használatát akadályozó vagy kizáró és a bérbeadónak felróható körülményeket felszólítás ellenére
haladéktalanul nem hárítja el.
4./ A felek megállapodnak abban, hogy a szerződés rendkívüli felmondására bármelyik fél részéről sor kerülhet, ha a
felek jelen súlyos szerződésszegést megvalósító módon bármely jelen szerződésben vállalt kötelezettségeiknek nem
tesznek eleget.
A rendkívüli felmondás esetére a felek az ellátás és működtetés fenntartásának zavartalansága érdekében a felmondási
időt 30 naptári napban állapítják meg. A felek rögzítik, hogy a felmondási idő alatt tanúsított bármely azonnali hatályú
felmondást megalapozó körülmény bekövetkezte esetén a felmondási idő alatt is gyakorolható az azonnali hatályú
felmondás joga.
A felek nem zárják ki, hogy az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmény bekövetkezése esetére is saját
belátásuk szerint a rendkívüli felmondás jogkövetkezményét alkalmazzák. Ez esetben a felmondási idő alatt ugyanezen
körülményre tekintettel azonnali hatályú felmondással élni nem lehet.
5./ Bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén a szerződés megszűnik. A felek kötelesek egymást haladéktalanul
értesíteni, ha jogutóddal történő megszűnésüket tervezik, vagy annak folyamata indul el. Ennek elmulasztása a
szerződés azonnali hatályú felmondását megalapozó körülmény.

6./ Jelen szerződést bármely fél 60 napos felmondási idő közbeiktatásával indoklás nélkül felmondhatja (rendes
felmondás).
V./ Záró rendelkezések
1./ Felek között vitás kérdés nincs. A felek esetleges vita esetén kötelesek álláspontjaikat a képviseletükre jogosult
személyek és szervek vezetőinek bevonásával írásban egyeztetni, amelynek eredménytelensége esetén jogvita esetére
értékhatártól függően a Hatvani Járásbíróság vagy az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
2./ Jelen bérleti szerződést Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 136/2014. (II. 27.) számú képviselőtestületi határozatával jóváhagyta és felhatalmazta Hatvan város polgármesterét jelen bérleti szerződés aláírására.
Jelen bérleti szerződést felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen,
jóváhagyólag írták alá.
Hatvan, 2014 február hó … nap
__________________________________
Hatvan Város Önkormányzata
képviseli: Szabó Zsolt polgármester
„Tulajdonos”
Határozat száma

_________________________________
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt.
képviseli: Szabó Ottó vezérigazgató
„Bérlő”
: 137/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, Iseki TH22F típusú traktort
tartozékaival együtt a jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződés alapján havi 20.000,- Ft azaz bruttó
25.400,- Ft havi bérleti díj ellenében a Hatvani Szociális Szövetkezet részére használatra átadja. A képviselőtestület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező bérleti szerződés aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 5.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

(A 137/2014. (II. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 138/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. részére a közszolgáltatás működőképességének fenntartása
érdekében pályázati támogatás előlegeként 20 millió forint összeget biztosít.
Az előleg nyújtására a pénzügyi forrás Hatvan város költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati
rendeletben a fejlesztési céltartalék költséghelyen áll rendelkezésre.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 3.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 139/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozattal akként dönt, hogy a Hatvan és Környéke
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2013. évi költségvetésében 6.850 eFt bevételi
főösszeggel és 6.850 eFt kiadási főösszeggel - a jelen határozat mellékletét képező táblázat alapján - elfogadja a
Társulás 2013. évi módosított költségvetési előirányzatát.”
Határidő
Felelős

: 2014. február 28., de rendelkezéseit 2013. december 31-től kell alkalmazni
: Társulási Tanács elnöke
(A 139/2014. (II. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)

Határozat száma

: 140/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozattal akként dönt, hogy elfogadja a Hatvan és
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás alaptevékenységének módosítására
vonatkozó társulási megállapodás szövegét az IV. A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT ÖNKORMÁNYZATI
FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK fejezetben, akként, hogy az alábbiak szerint áthúzott részek törlésre, a dőlt betűvel
írott részek beillesztésre kerülnek:

„A Társulás alaptevékenysége:
A pályázatban megjelölt projekt megvalósítása.
A költségvetési szerv alaptevékenysége:
TEÁOR’08.
711200 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Államháztartási szakágazati kód:
7490000
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Alapvető szakfeladatai:
841163 Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés
711000 Építészmérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Kormányzati funkció:
013330
Pályázati és támogatáskezelés, ellenőrzés
062020
Településfejlesztési projektek és támogatásuk”
A fenti változásokon kívül a Társulási Megállapodás szövege változatlan tartalommal marad hatályban.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosított, egységes szerkezetbe foglalt
társulási megállapodás aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. február 28. (a megállapodás aláírására)
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 141/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a társult önkormányzatokkal közös megegyezéssel 2014.
január 1. napi hatályba lépés mellett módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a Szociális, Gyermekjóléti és
Egészségügyi Társulás Társulási Megállapodását. A képviselő-testület a társulási megállapodás módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt szövegét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza
Hatvan város polgármesterét annak aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. február 28.
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

(A 141/2014. (II. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 142/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Alapító
Okiratát 2014. január 1. napi hatályba lépés mellett a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási
Tanácsának jóváhagyásával a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően
módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.”
Határidő
Felelős

: 2014. február 28.
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

(A 142/2014. (II. 27.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!)
Határozat száma

: 143/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat
Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2014. február 28.
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 144/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat szakmai
programját elfogadja.”
Határidő

: 2014. február 28.

Felelős

: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 145/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Szakmai
Programjának mellékletét képező Házirendet elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2014. február 28.
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 146/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér
3.) 2013. évi beszámolóját jóváhagyólag elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 14. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 147/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér
3.) 2014. évi munkatervét jóváhagyja.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 31. (a munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésére)
2015. február 1. (a 2014. évi beszámoló elkészítésére)
: az Ady Endre Könyvtár igazgatója
Határozat száma

: 148/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Könyvtár (székhelye: 3000 Hatvan,
Kossuth tér 3.) 2013. évi beszámolóját jóváhagyólag elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 14. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 149/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Könyvtár (székhelye: 3000 Hatvan,
Kossuth tér 3.) 2014. évi munkatervét jóváhagyja.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 31. (a munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésére)
2015. február 1. (a 2014. évi beszámoló elkészítésére)
: a Széchenyi Zsigmond Könyvtár igazgatója
Határozat száma

: 150/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény (székhelye:
3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) 2013. évi beszámolóját jóváhagyólag elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 14. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 151/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény (székhelye:
3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) 2014. évi munkatervét jóváhagyja.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 31. (a munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésére)
2015. február 1. (a 2014. évi beszámoló elkészítésére)
: a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény igazgatója
Határozat száma

: 152/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház (székhelye: 3000 Hatvan,
Kossuth tér 24.) 2013. évi beszámolóját elfogadja.”

Határidő
Felelős

: 2014. március 14. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 153/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház (székhelye: 3000 Hatvan,
Kossuth tér 24.) 2014. évi munkatervét jóváhagyja.”
Határidő

: 2014. december 31. (a munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésére)
2015. február 1. (a 2014. évi beszámoló elkészítésére)
: a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatója

Felelős

Határozat száma

: 154/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan,
Mészáros Lázár u. 6-8.) 2013. évi közművelődési feladatellátásáról szóló, jelen határozat mellékletét képező
beszámolóját jóváhagyólag elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 14. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

(A 154/2014. (II. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 155/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat melléklete
szerinti tartalommal – a Futball Club Hatvan Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Népkert), melyben 2014. évre
összesen 21.800.000 Ft, azaz huszonegymillió-nyolcszázezer forint támogatást nyújt negyedévente egyenlő
részletben. A megállapodás határozott időre, 2014. március 3. napjától kezdődő és 2014. december 31. napjáig
tartó időszakra kerül megkötésre.
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati
rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen
rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 3. (a megállapodás megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről
Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH statisztikai számjel: 157293948411-321-10; adószáma: 15729394-2-10; bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 1040353849575051-56561001; képviseli: Szabó Zsolt polgármester; továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről a
Futball Club Hatvan Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Népkert; bejegyző végzés száma: Pk.60.187/1992/46;
adószáma: 19136840-2-10; 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:
1.

Az Egyesület vállalja, hogy igazolt versenyzőinek rendszeres és megfelelő edzési és felkészülési
lehetőséget biztosít. Így különösen gondoskodik edzőpályáról, vagy sportolásra alkalmas, évszaknak
megfelelő sportlétesítmény használhatóságáról, a feladatra mind emberileg, mind szakmailag alkalmas
edzőt, illetve edzőket biztosít, akik e képességeik folytán rátermettek a sportolók testi, fizikai és szellemi
felkészítésére. Az Egyesület igazolt versenyzői részére biztosítja az edzésekhez, mérkőzésekhez
szükséges sportfelszerelések használatát.

2.

Az Egyesület kidolgozza a Szponzorációs programtervezetét és az Éves Munkatervét. Az Éves
Munkaterv tartalmazza az egyesület versenyeztetési képzési és nevelési tervét, célokat határoz meg,
valamint e célok eléréséhez szükséges teendőket veszi számba. Az Egyesület vállalja, hogy az Éves

Munkatervében kiemelt szerepet biztosít az utánpótlás-nevelésnek, a fiatal sportolókkal való
foglalkozásnak. Az Egyesület végrehajtja az Éves Munkatervében megjelölt, időszerű feladatokat. Az
elkészült Szponzorációs programtervezetet és az Éves Munkatervet az Egyesület 2014. április 30-ig az
Önkormányzat Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának bemutatja. Az Egyesület rendes
éves közgyűlésének jegyzőkönyve másolatát az Önkormányzat Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági
Bizottságának bemutatja tárgyév május 30-ig.
3.

Az Egyesület megszervezi a versenyzői részére a korcsoportos versenyrendszerekben való részvételét.
Az Egyesület megteremti, illetőleg folyamatosan biztosítja a nevezéshez, illetve a versenyrendszerekben
való részvételhez szükséges feltételeket. Az Egyesület biztosítja a felnőtt csapat NB III-as bajnokságban,
valamint az utánpótláskorú versenyzők NB II-es bajnokságban való szereplését.

4.

Az Egyesület beszerzi a sportoláshoz szükséges eszközöket, sportfelszereléseket, a meglévőket pedig
fejleszti, korszerűsíti abból a célból, hogy a felnőtt korcsoportok versenyzését az utánpótlás-nevelést,
illetve szabadidős sporttevékenység céljait azok hatékonyabban szolgálják.

5.

Az Egyesület lehetőségeihez képest megkísérli felkutatni a Hatvani Kistérség területén, illetőleg azon
kívül a tehetséges fiatalokat, akik adottságaik, mentalitásuk, más képességeik folytán alkalmasak akár
versenyszerű sportolásra is. Az Egyesület ezen túlmenően is vállalja, hogy növeli az utánpótláskorú
igazolt játékosai számát. Ennek érdekében az Egyesület megteszi a lépéseket aziránt, hogy a Hatvani
Kistérség területén működő oktatási intézményekkel, azok testnevelő tanáraival megfelelő szakmai
kapcsolatot alakítson ki, együttműködési szerződéseket kössön velük, valamint általában is népszerűsítse
a sportolást és a labdajátékokat a fiatalok körében. Az Egyesület az általa leigazolt, illetve látókörébe
került fiatal sportolók, tehetséges utánpótláskorú fiatalok szellemi, fizikai és sportszakmai fejlesztését,
nevelését, menedzselésüket, tehetségük kibontakoztatását kiemelten fontos feladataként kezeli. Az
Egyesület az alapfokú iskolák tanulói körében szervezett az Önkormányzat Oktatási, Művelődési, Sport
és Ifjúsági Bizottsága által kezdeményezett, sportága szerinti tehetségkutató versenyrendszerben
szervezőként közreműködik. Figyelemmel kíséri a hatvani középiskolai versenyrendszereket sportága
szerint. Lehetőségei szerint igyekszik megszervezni és lebonyolítani a sportágához kötődő városi
versenyeket, kupákat.
6. Az Egyesület elnöke – akadályoztatása esetén a helyettesítésére jogosult személy – az Egyesület jelen
együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségeinek
teljesítéséről, így különösen az Éves
Munkatervének a végrehajtásáról beszámol az
Önkormányzat
Képviselő-testületének
november
hónapban megtartott rendes ülésén,
illetve azon képviselő-testületi vagy bizottsági ülésen, melyre az
Önkormányzat őt
meghívja.

7.

Az Egyesület éves írásos beszámolójához mellékeli a működését bizonyító dokumentumokat (tárgyévre
vonatkozó tabellákat, versenynaptárt, fotókat, jegyzőkönyveket, esetleg, meghívókat, plakátokat,
újságcikkeket).

8.

Az Egyesület eleget tesz az Önkormányzat Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága
adatszolgáltatásra vonatkozó felkérésének.

9.

Az Önkormányzat vállalja, hogy az 1–8. pontban foglalt feladatok megvalósításához az Egyesületnek
támogatást nyújt. A támogatás éves összege: 21.800.000,- Ft, azaz tizenegymillió forint. Az előző
mondatban megjelölt összeget az Önkormányzat három részletben, a tárgyév első három negyedévére
elosztva minden negyedév első hónapjának 10. napjáig utalja át az Egyesület bankszámlájára. A
felosztás mértéke a következő: első negyedévben 8.000.000,- Ft, azaz nyolcmillió forint, a második
negyedévben 8.000.000,- Ft, azaz nyolcmillió forint, illetve a harmadik negyedévben 5.800.000,- Ft, azaz
ötmillió-nyolcszázezer forint. Az Önkormányzat éves költségvetésében a támogatás számára fedezetet
biztosít.

10. Az Egyesület – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezésére tekintettel – a
támogatás felhasználásáról köteles az elszámolást benyújtani az Önkormányzat részére.
11. A támogatási összeg elszámolása az alábbiak szerint történik:
A 9. pont szerinti támogatási összegről az Egyesület a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal
Gazdálkodási Irodája felé negyedévente, tehát legkésőbb a támogatás átutalását követő negyedév első
hónapjának 15. napjáig köteles elszámolni.
Az elszámoláshoz be kell nyújtani:
- az egyesület nevére szólóan felmerült és az elszámolás körébe tartozó számlák másolatait,
- az összesített kimutatást a támogatás felhasználásáról,
- a kifizetés tényét igazoló dokumentumok másolatait (átutalási megbízás másolata, kiadási
pénztárbizonylat másolata stb.).
12. Az Egyesület köteles a támogatás összegét az 1-8. pontokban megnevezett célokra fordítani. A
támogatás összegét az egyesület a jelen szerződésben foglaltaktól eltérő célra nem használhatja fel.

13. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha az Egyesület a támogatás összegét nem az 1-8.
pontokban felsorolt célokra fordítja, vagy ha a 12. pontban szereplő határidőkig nem számol el, úgy az
Egyesület a támogatási összeg visszautalásáról gondoskodik.
14. Jelen megállapodás, mindkét fél részéről történt aláírása napján lép hatályba.
15. A Felek jelen együttműködési megállapodást 2014. március 3-tól 2014. december 31-ig, határozott időre
kötik, azt írásban közös megegyezéssel módosíthatják. A megállapodást azonnali hatályú rendkívüli
felmondással bármelyik Fél felmondhatja, amennyiben a másik Fél jelen megállapodásban vállalt
kötelezettségét nem teljesíti.
16. A Felek lényeges közléseiket írásban, bizonyítható módon hozzák egymás tudomására.
17. A Felek között vitás kérdés nincs, jövőben keletkező vitáikat elsősorban békés úton, tárgyalások révén
törekszenek megoldani.
18. Jelen együttműködési megállapodásra, illetőleg az abban nem rendezett kérdésekre a magyar jog
irányadó szabályait, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényt, illetve a sportról
szóló 2004. évi I. törvényt kell alkalmazni.
19. A Felek jelen együttműködési megállapodást pontról pontra haladva értelmezték, a megállapodás
szövegét, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadták, azt jóváhagyólag aláírták.
20. Jelen szerződés nélkülözhetetlen mellékletét képezi az egyesület bírósági nyilvántartásba vételéről szóló
végzés és az egyesület képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírási mintája.
Hatvan, 2014. március 3.
Az Önkormányzat képviseletében
Szabó Zsolt
polgármester
Határozat száma

Az Egyesület képviseletében
Ofella Zoltán
elnök
: 156/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat melléklete
szerinti tartalommal – a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Tanács utca
9.), melyben 2014. évre összesen 1.500.000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint támogatást nyújt, negyedévente
egyenlő részletben. A megállapodás határozott időre, 2014. március 3. napjától kezdődő és 2014. december 31.
napjáig tartó időszakra kerül megkötésre.
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati
rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen
rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 3. (a megállapodás megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
(A 156/2014. (II. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)

Határozat száma

: 157/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat melléklete
szerinti tartalommal – a Lokomotív Sport Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Boldogi út MÁV Sporttelep),
melyben 2014. évre összesen 900.000 Ft, azaz kilencszázezer forint támogatást nyújt, negyedévente egyenlő
részletben. A megállapodás határozott időre, 2014. március 3. napjától kezdődő és 2014. december 31. napjáig
tartó időszakra kerül megkötésre.
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati
rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen
rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 3. (a megállapodás megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
(A 157/2014. (II. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)

Határozat száma

: 158/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat melléklete
szerinti tartalommal – a Triton Triatlon Club Hatvan SE (székhelye: 3000 Hatvan, Dolgozók útja 13.) egyesülettel,
melyben 2014. évre összesen 450.000 Ft, azaz négyszázötvenezer forint támogatást nyújt, negyedévente egyenlő

részletben. A megállapodás határozott időre, 2014. március 3. napjától kezdődő és 2014. december 31. napjáig
tartó időszakra kerül megkötésre.
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati
rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen
rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 3. (a megállapodás megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
(A 158/2014. (II. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)

Határozat száma

: 159/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat melléklete
szerinti tartalommal – a Hatvani Úszó Klub Sportegyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Móricz Zsigmond utca
13/b.), melyben 2014. évre összesen 2.500.000 Ft, azaz kétmillió-ötszázezer forint támogatást nyújt,
negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás határozott időre, 2014. március 3. napjától kezdődő és 2014.
december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre.
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati
rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen
rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 3. (a megállapodás megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
(A 159/2014. (II. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)

Határozat száma

: 160/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat melléklete
szerinti tartalommal – a Triton Triatlon Club Hatvan SE (székhelye: 3000 Hatvan, Dolgozók útja 13.) egyesülettel a
Kosárlabda Szakosztály támogatására vonatkozóan, melyben 2014. évre összesen 250.000 Ft, azaz
kétszázötvenezer forint támogatást nyújt, negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás határozott időre,
2014. március 3. napjától kezdődő és 2014. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre.
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati
rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen
rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 3. (a megállapodás megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
(A 160/2014. (II. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)

Határozat száma

: 161/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat melléklete
szerinti tartalommal - a Hatvani Góliát Diáksport Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Szabadság út 13.),
melyben 2014. évre összesen 600.000 Ft, azaz hatszázezer forint támogatást nyújt, negyedévente egyenlő
részletben. A megállapodás határozott időre, 2014. március 3. napjától kezdődő és 2014. december 31. napjáig
tartó időszakra kerül megkötésre.
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati
rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen
rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 3. (a megállapodás megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
(A 161/2014. (II. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)

Határozat száma

: 162/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat melléklete
szerinti tartalommal – a Hatvani Szabadidősport Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) az Atlétika
Szakosztály támogatására vonatkozóan, melyben 2014. évre összesen 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint
támogatást nyújt, negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás határozott időre, 2014. március 3. napjától
kezdődő és 2014. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre.

A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati
rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen
rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 3. (a megállapodás megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
(A 162/2014. (II. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)

Határozat száma

: 163/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat melléklete
szerinti tartalommal – a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesülettel (székhely: 3300 Eger, Dobó tér 6/a.)
a Hatvan és Körzete Alsófokú Diáksport Bizottság támogatására vonatkozóan, melyben 2014. évre 500.000,- Ft,
azaz ötszázezer forint támogatást nyújt. A megállapodás határozott időre, 2014. március 3-tól 2014. december 31ig kerül megkötésre.
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati
rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen
rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 3. (a megállapodás megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
(A 163/2014. (II. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)

Határozat száma

: 164/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat melléklete
szerinti tartalommal – a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesülettel (székhely: 3300 Eger, Dobó tér 6/a.)
a Hatvan és Körzete Középfokú Diáksport Bizottság támogatására vonatkozóan, melyben 2014. évre 300.000,- Ft,
azaz háromszázezer forint támogatást nyújt. A megállapodás határozott időre, 2014. március 3-tól 2014.
december 31-ig kerül megkötésre.
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati
rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatása átadott pénzeszközök” költséghelyen
rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 3. (a megállapodás megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

(A 164/2014. (II. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 165/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Nemzetiségi keret első félévi keretösszegét, 195.000,- Ft-ot pályázat
hiányában átcsoportosítja az Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keret első félévi
keretösszegéhez, mely így 3.770.000,- Ft-ra emelkedik.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 12.
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 166/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

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

: 2014. március 12. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keretre benyújtott pályázatok
(A rendelkezésre álló első félévi pályázati keretösszeg összesen: 3.770.000,- Ft)

Igényelt összeg

Javasolt
(megszavazott)
összeg

200.000,- Ft

155.000,- Ft

Vitézi Rend Hatvanban (Ady Endre Városi ünnepségeken való koszorúzás, köznevelési
Könyvtár)
intézményekben való előadások tartása

100.000,- Ft

30.000,- Ft

Kocsis Albert Zeneiskola
Kamarazenekara (Kocsis Albert
Zeneiskola)

J.S.Bach: János Passió előadása az Újhatvani Szent
István Római Katolikus templomban

200.000,- Ft

50.000,- Ft

Hatvani Tűzkerék Alapítvány

A Lelki Elsősegély Telefonszolgálat stábjának
részvétele szakmai továbbképzéseken

191.000,- Ft

80.000,- Ft

Polifónia Egyesület

Polifónia Vegyeskar egységes arculatának
megteremtése (fellépőruha vásárlása)

200.000,- Ft

200.000,- Ft

Grassalkovich Énekegyüttes
Kulturális Egyesület

A Grassalkovich Énekegyüttes felkészítő zenei
tábora

200.000,- Ft

200.000,- Ft

Csilingelő Közhasznú Alapítvány

Csilingelő Band zenekar részére tárgyi és műszaki
eszközök beszerzése

200.000,- Ft

150.000,- Ft

XXI. század Gyermekeiért Nevelési „Egyensúlyban nap mint nap” - óvodai
és Oktatási Alapítvány
mozgásfejlesztés a Hatvani Napsugár Óvodában

200.000,- Ft

50.000,- Ft

A Hatvani Bajza József Gimnázium
„Szeretlek Magyarország” projekthét szervezése,
és Szakközépiskola Diákok a
három külső előadóval, versennyel
diákokért csoportja (Bajza József
Gimnázium és Szakközépiskola)

200.000,- Ft

50.000,- Ft

200.000,-

50.000,- Ft

A Hatvani Bajza József Gimnázium
és Szakközépiskola „Határtalan
„Határtalan Magyarország” - szlovákiai
Magyarország” csoportja (Bajza
testvériskolai program szervezése, lebonyolítása
József Gimnázium és
Szakközépiskola)

200.000,- Ft

50.000,- Ft

Alapítvány az I. István Általános
Iskola támogatására

Hagyományőrzés és fejlesztés a zene segítségével –
táncház, esztétikai nevelés a zene erejével

200.000,- Ft

60.000,- Ft

Hatvani Óvodásokért Alapítvány

„Öröm a mesében” - A Gesztenyéskert Óvoda
színjátszócsoportjának eszközfejlesztése

199.227,- Ft

80.000,- Ft

Hatvani Vörösmarty téri
Óvodásokért Alapítvány

„Családom az egészséges óvodában – Az óvodában
az egészséges családom!”

200.000,- Ft

60.000,- Ft

Hatvan a Tanügynek Közhasznú
Alapítvány

Alapműveleti matematika verseny megyei
fordulójának és eredményhirdetésének
lebonyolítása a Hatvani Kossuth Lajos Általános
Iskolában

215.000,- Ft

60.000,- Ft

Tavaszi rendezvénysorozat

200.000,- Ft

200.000,- Ft

Fotografikus Műhely DALI (VOKE Az egykori és a mai Hatvan fotográfiákon (kiállítás
Műv. Ház)
megvalósítása)

200.000,-Ft

50.000,- Ft

Hatvani Szimfonikus Zenekar
(VOKE Műv.Ház)

Kastély nyitó koncert szervezése és lebonyolítása

200.000,- Ft

200.000,- Ft

Hatvani Állami Zeneiskoláért

„Csak tiszta forrásból...” - népzene és néptánc

200.000,- Ft

50.000,- Ft

Pályázó szervezet neve
TILMA a Gyermekművészetért
Közhasznú Alapítvány

A Hatvani Bajza József
Gimnázium és Szakközépiskola
természetismereti és
környezetvédelmi csoportja (Bajza
József Gimnázium és
Szakközépiskola)

Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas
Klub (VOKE Műv.Ház)

A pályázat célja
„5 éves a TILMA” - Ünnepi tárlat a Hatvani
Galériában és Rómában a Magyar Akadémián

Geoszféra – természetismereti kirándulás
szervezése

Alapítvány

kapcsolata Kodály zenéjén keresztül

Észak-Magyarországi Sclerosis
Multiplex Egyesület

ESZME 2014. évi működésének támogatása

200.000,- Ft

50.000,- Ft

Hatvani Műhely Irodalmi Tagozat
(Grassalkovich Művelődési Ház –
Hatvani Galéria)

Hatvani Portrék – szerkesztése és megjelentetése

200.000,- Ft

200.000,- Ft

Hatvani Környezetvédő Egyesület

„Tettekkel a jövő generációinak zöldítéséért”
(tanösvény felújítása, általános iskolai verseny)

200.000,- Ft

80.000,- Ft

Shadows Club 60 (Grassalkovich
Művelődési Ház)

A Shadows Club 60 zenekar technikai eszközeinek
fejlesztése

148.000,- Ft

80.000,- Ft

Barna Hang zenekar (GMH)

A Barna Hang zenekar hangszereinek bővítésére

200.000,- Ft

30.000,- Ft

Idegen Világ zenekar (GMH)

Idegen Világ zenekar stúdiófelvételeinek költsége

150.000,- Ft

30.000,- Ft

Ága-Bága Együttes (GMH)

Az Ága-Bága Együttes részére hangfalak vásárlása

180.000,- Ft

80.000,- Ft

204.000,- Ft

200.000,- Ft

Hatvani Akrobatikus Rock and Roll A Hatvani Akrobatikus Rock and Roll csoport
(GMH)
formációs ruháinak varratása
Játszóházvezetők Alkotó
Közössége (GMH)

Játszóházak és játszóházvezetők alkotó
közösségének szervezésében játszóházak
lebonyolításának költségvetési támogatása

225.000,- Ft

50.000,- Ft

Arlequin zenekar (GMH)

Arlequin zenekar hangszereinek és tartozékainak
beszerzése

100.000,- Ft

30.000,- Ft

Hatvani Nóta Klub (GMH)

„Szólj szólj csalogány” - Nótaestek a
Grassalkovich Művelődési Házban

205.000,- Ft

120.000,- Ft

Treff zenekar (GMH)

A Treff zenekar stúdiófelvételeinek támogatása

220.000,- Ft

50.000,- Ft

Ős Treff zenekar (GMH)

Az Ős Treff zenekar technikai feltételeinek javítása

220.000,- Ft

35.000,- Ft

Mesevilág Kör (GMH)

A Mesevilág Kör interaktív társasjátékának
készítésére

240.000,- Ft

30.000,- Ft

Naplemente Nyugdíjas Klub
(GMH)

A Naplemente Nyugdíjas Klub 2014. évi „kiemelt”
programjainak támogatása

200.000,- Ft

200.000,- Ft

Hatvan Jam Band (GMH)

Hatvan Jam Band működési kiadásainak
támogatása

200.000,- Ft

200.000,- Ft

Hatvani Zenésztalálkozó Klub
(GMH)

Hatvani Zenésztalálkozó Klub eszközeinek
beszerzése

200.000,- Ft

200.000,- Ft

Falcon zenekar (GMH)

Falcon zenekar videó klipp forgatása

200.000,- Ft

30.000,- Ft

Hatvan City Hard Core zenekar
(GMH)

Hatvan City Hard Core zenekar felszereléseinek
cseréje

163.160,- Ft

30.000,- Ft

Magor zenekar (GMH)

Magor zenekar hangfelvéte a Super Size Stúdióban

200.000,- Ft

30.000,- Ft

Imi és a 2G (GMH)

Imi és a 2G zenekar technikai eszközeinek bővítése

50.000,- Ft

30.000,- Ft

Lator Blues Band zenekar (GMH)

Lator Blues Band zenekar technikai eszközeinek
javítása és cseréje

164.000,- Ft

100.000,- Ft

Holtidő zenekar (GMH)

Holtidő zenekar CD felvételének és klippjének
támogatása

200.000,- Ft

30.000,- Ft

Hatvani Fiúk zenekar (GMH)

Hatvani Fiúk zenekar működési feltételeinek
támogatása

370.000,- Ft

30.000,- Ft

nem határozott
meg összeget

A pályázat a
Rendelet
feltételeinek nem
felel meg

8.344.387,- Ft

3.770.000,- Ft

Vígh Tibor építészmérnök
Hatvani vár története és digitális rekonstrukciója könyvkiadás
Összesen: 44 db

Határozat száma

: 167/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

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

: 2014. március 12. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Sportfeladatokat, célokat támogató keretre benyújtott pályázatok
(A rendelkezésre álló első félévi pályázati keretösszeg összesen: 1.794.000,- Ft)
Pályázó szervezet neve

A pályázat célja

Igényelt összeg

Javasolt
(megszavazott)
összeg

Magyar Ju-Jitsu Szövetség Hatvani
Szakosztálya – Koko Fight Club

A Magyar Ju-Jitsu Szövetség Hatvani
Szakosztályának versenyeztetési támogatása

200.000,- Ft

150.000,-Ft

Hatvani Úszó Klub Sportegyesület

Hatvani Úszó Klub Sportegyesület 2014. évi
működési költség támogatása

200.000,- Ft

A Rendelet 10. §
(4) bekezdése
alapján nem
jogosult

Bajzás Body-sok (Hatvani Bajza József Sporteszközök vásárlása (pl. guggoló állvány,
Gimnázium és Szakközépiskola)
olimpiai rúd, súlytárcsa)

200.000,- Ft

50.000,-Ft

Cit-Car Táncsport Egyesület

VI. Hatvan Kupa Táncverseny

200.000,- Ft

114.000,-Ft

Maassluis-Hatvan Testvérvárosi
Egyesület

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

200.000,- Ft

150.000,-Ft

ITF Harcművészetekért Alapítvány

„Európa Bajnokság és edzőtábor” - válogatott
versenyzők támogatása és a Tápiógyörgyén
megrendezendő tábor finanszírozására

200.000,- Ft

150.000,-Ft

Sportstuff Kerékpáros Sportegyesület

Downhill versenyeken való részvétel
támogatása

200.000,- Ft

80.000,-Ft

Pulzus Sport Egyesület

A Pulzus SE sportversenyen való
részvételének való támogatása

200.000,- Ft

100.000,-Ft

Hatvani Szabadidősport Egyesület

Nemzetközi versenyeken való részvétel

200.000,- Ft

200.000,-Ft

Hatvani Vasutas Lövészklub

Versenyek szervezésének, valamint
működéssel összefüggő feladatok támogatása

250.000,- Ft

100.000,-Ft

Újszerű Technikai Sportok Egyesülete

Roncsderby EB Hatvan

200.000,- Ft

200.000,-Ft

V-10 Postagalambsport Egyesület
Hatvan

Éves működési költség támogatása

200.000,- Ft

100.000,-Ft

Hatvani Kodály Zoltán Általános
Iskola Sportköre

Sportszőnyeg beszerzése

200.000,- Ft

100.000,-Ft

Újhatvani Római Katolikus Általános
Iskola diákönkormányzata

Gyermeknapi vigadalom – családi délután

200.000,- Ft

100.000,-Ft

Hatvani Sakk-kör

A Hatvani Sakk-kör működési költségeihez
való hozzájárulás

229.500,- Ft

100.000,-Ft

A Hatvani 5. sz. Általános Iskola
Sportköre

Házi bajnokságok szervezése és díjazása az
intézményben

180.000,- Ft

100.000,-Ft

3.259.500,- Ft

1.794.000,- Ft

Összesen: 16 db

Határozat száma

: 168/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

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

: 2014. március 12. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Ifjúsági keretre benyújtott pályázatok
(A rendelkezésre álló első félévi pályázati keretösszeg összesen: 780.000,- Ft)
Pályázó szervezet neve

A pályázat célja
Igényelt összeg

Javasolt
(megszavazott)
összeg

200.000,- Ft

0,-Ft

200.000,- Ft

0,-Ft

200.000,- Ft

130.000,-Ft

200.000,- Ft

200.000,-Ft

Corelli Consort - Grassalkovich
Művelődési Ház

„Corelli Consort Húsvéti Hangversenye”

Concerto 60 Kamarazenekar Grassalkovich Művelődési Ház

Hatvani Ifjúsági Zenei Tehetségfesztivál

Hatvani Mazsorett (Bajza József
Gimnázium és Szakközépiskola)

Hatvani Mazsorett csoport fellépőruhái

Corelli-60 Zenéért és Gyermekekért
Közhasznú Alapítvány

VI. „Kreatív60 Térzenefesztivál”

Hatvankodók Néptánc Közhasznú
Egyesület

A Hatvankodók Néptáncegyüttes
művészeti vezetői díj támogatása

200.000,- Ft

200.000,-Ft

Nyitott Ház Közhasznú Alapítvány

Juniális Másképp – zenei, művészeti
napok Szent Iván éjjeléhez kapcsolódva

200.000,- Ft

100.000,-Ft

Hatvan Jókai úti Óvodáért Alapítvány

Praktikusság és esztétikum a
tehetséggondozó műhelyek eszközeinek
tárolásában (polcrendszer)

150.000,- Ft

50.000,-Ft

160.000,- Ft

50.000,-Ft

200.000,- Ft

50.000,-Ft

1.710.000,- Ft

780.000,-Ft

Hatvani 5-ös Iskoláért, Uszodáért
Alapítvány

„Vidám vakáció az Ötösben 2014.”

A Hatvani 5. sz. Általános Iskola
Diákönkormányzata

„Hangos ötös” - korszerű, minőségi
hangosítás beszerzése

Összesen: 9 db
Határozat száma

: 169/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár lelki elsősegély szolgálat támogatására
benyújtott pályázatát a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 3. §
(2) bekezdés a) pontjára hivatkozással elutasítja.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 30. (tájékoztatásra)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 170/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint a Szociális és egészségügyi keret terhére
155.000,- Ft támogatást nyújt a Brunszvik Kisded Alapítvány, Víz, víz, tiszta víz című pályázatához, 2 db lábon álló
rozsdamentes gyermek ivókút megvásárlásához, és a kutak helyének kiépítéséhez, a Hatvani Brunszvik Teréz
Óvoda (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) udvarára.
A Brunszvik Kisded Alapítvány 2015. január 10. napjáig köteles a pályázaton elnyert teljes összeg
felhasználásáról való elszámolásra és a szakmai beszámoló benyújtására.
A pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2/e.
mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.”

Határidő
Felelős

: 2014. március 30. (a szerződés aláírására)
2015. január 10. (elszámolás és szakmai beszámoló benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 171/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

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

: 2014. március 30. (a szerződés aláírására)
2015. január 10. (elszámolás és szakmai beszámoló benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 172/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint a Szociális és egészségügyi keret terhére
150.000,- Ft támogatást nyújt az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány által szervezett, „Jótékonysági est az
intenzív betegellátás fejlesztéséért” című rendezvény megtartásához.
Az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány 2015. január 10. napjáig köteles a pályázaton elnyert teljes összeg
felhasználásáról való elszámolásra és a szakmai beszámoló benyújtására.
A pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2/e.
mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 30. (a szerződés aláírására)
2015. január 10. (elszámolás és szakmai beszámoló benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 173/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola (székhely: 3000
Hatvan, Géza fejedelem u. 2.) diákolimpiai „játékos sportverseny” csapata számára az országos döntőn egységes
sportruházatban történő megjelenéshez szükséges 200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint támogatást nyújt a
jelen határozat mellékletét képező támogatási szerződésben foglaltak szerint. A fenti összeg Hatvan város 2014.
évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet szöveges mellékletének 2/d. mellékletében
szereplő polgármesteri keret költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 3. (a támogatási szerződés megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

TÁMOGATÁSI SZERŐDÉS
Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH törzsszáma: 15729394-8411-32110; adószáma: 15729394-2-10 ; bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10403538-4957505156561001; képviseli: Szabó Zsolt polgármester; továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről a
Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola (székhelye: 3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.; adószáma: 15729394-210; bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10403538-49575051-56561001, képviseli: Melykóné
Tőzser Judit mb. igazgató továbbiakban: Támogatott) között a mai napon, az alábbi feltételekkel:
1. Hatvan Város Önkormányzata a Támogatott részére
megítélt támogatás összege: 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint
összegű támogatást biztosít a 2014. évi költségvetésben a Polgármesteri keret terhére.
2. A támogatás kizárólag az alábbi célra használható fel:

A diákolimpiai „játékos sportverseny” csapat egységes sportruházatának beszerzése az országos döntőre
3. a) A támogatás összegét a Támogató egy összegben, készpénzben fizeti ki a Támogatott
részére.
b) A kifizetés feltétele, hogy a Támogatott a kifizetési összegre vonatkozóan, ha a Támogatott az összeget nem
szerződésszerűen használja fel, azt visszafizeti a Támogató részére.
4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt felhatalmazás alapján a Támogató a Támogatott
számára számadási kötelezettséget ír elő a céljelleggel kapott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. A
Támogatott legkésőbb 2014. november 30. napjáig az elnyert teljes összeg felhasználásáról köteles elszámolni a
Támogató felé.
5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott cél nem
valósult meg, úgy az átutalt támogatás összegét jegybanki alapkamattal növelten köteles – a kamatokat is lejárt
tartozásnak tekintve – felszólítás nélkül a Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 1040353849575051-56561001 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni.
6. a) A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben nem a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott célra
használja fel a támogatás összegét, vagy amennyiben elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a
támogatás összegét a jegybanki alapkamat kétszeresével növelten köteles – a kamatokat is lejárt tartozásnak
tekintve – a Gazdálkodási Iroda felszólítását követő 8 napon belül a Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél
vezetett 10403538-49575051-56561001 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni.
b) A visszautalás támogatottnak felróható késedelme esetén a Támogatott – a késedelembe esés napjától
számított – további 7%-os mértékű kamatot is köteles megfizetni.
7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy:
- a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást,
- amennyiben a feladat a Támogatottnak fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik – a
Támogató részére történő bejelentési kötelezettség teljesítése mellett – a Támogatottnak a támogatásról le kell
mondania.
8. Ezen megállapodás a 2014. évre érvényes.
9. Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok személyében nem állnak fenn.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény,
az államháztartásról szóló a 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
11. A jelen szerződés egymással megegyező, három eredeti példányban készült. A szerződő felek a jelen
szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a szerződést, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.
Hatvan, 2014. március 3
…................................................
Támogató
Szabó Zsolt
polgármester

…....................................................
Támogatott
Melykóné Tőzsér Judit
mb. igazgató

Pénzügyi ellenjegyző:
….........................................................
Bánkutiné Katona Mária
gazdálkodási irodavezető
Határozat száma

: 174/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az időskorúak biztonságát segítő program
megvalósulását, melynek működtetéséhez szükséges 1.785.412 Ft pénzügyi fedezetet Hatvan város 2014. évi
költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben az általános tartalékalap terhére biztosítja.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 15. (a program teljes kidolgozására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

Határozat száma

: 175/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a szociálisan rászoruló családok részére történő
tűzifa vásárlásához.
A képviselő-testület felhatalmazást ad Hatvan város polgármesterének, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság döntése alapján a legkedvezőbb ajánlattevő Egererdő Zrt. Mátrafüredi Erdészetével 20
m3 tűzifa 431.800 Ft összegben történő megvásárlásáról és szállításáról szóló szerződést aláírja.
A 431.800 Ft összegű tűzifa vásárlás pénzügyi forrása Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.
14.) önkormányzati rendelet 2/b. mellékletében, a szociális feladatokban szereplő önkormányzati segély
előirányzatban rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 15. (szerződés aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 176/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

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

: 2014. március 30. (az adományozási szerződés aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 177/2014. (II. 27.) 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 Bíró Lídia, Tóth Magor Bulcsú, Balla Nikolett, Borbély Vendel, Zolnai
Csenge, Ludányi Csanád, Bodó Lívia, Nánai Csaba, Prokl Máté, Verebes Ádin, Burus Bodza Panna, Tóth
Gréta Lilien 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 480.000,- Ft – azaz Négyszáz-nyolcvanezer forint –
támogatást biztosít Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2/b.
mellékletében, a szociális feladatokban szereplő „babakötvény” előirányzat terhére.”
Határidő
Felelős

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

: 178/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Hatvan város polgármesterének az átruházott
hatáskörben eljárva hozott 2013. évi döntéseiről szóló beszámolóját.”
Határidő
Felelős

: 2014. február 28.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 179/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi tanácsnok 2013. évi munkájáról készült
beszámolóját elfogadja.”
Határozat száma

: 180/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a környezetvédelmi tanácsnok 2013.
évi tevékenységéről szóló beszámolót.”
Határozat száma

: 181/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének
az átruházott hatáskörben eljárva hozott 2013. évi döntéseiről szóló beszámolóját.”
Határidő
Felelős

: 2014. február 28.
: a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

Határozat száma

: 182/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a Jogi és Ellenőrzési Bizottság 2013ban átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót.”
Határidő
Felelős

: 2014. február 28.
: a Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke
Határozat száma

: 183/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja az Oktatási, Művelődési, Sport és
Ifjúsági Bizottság 2013-ban átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót.”
Határidő
Felelős

: 2014. február 28.
: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke
Határozat száma

: 184/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2013.
évben átruházott hatáskörben eljárva hozott határozatai végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.”
Határozat száma

: 185/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális és Lakásügyi Bizottság átruházott hatáskörben
hozott 2013. évi határozatainak végrehajtásáról adott bizottsági elnöki beszámolót elfogadja.”
Határozat száma

: 186/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 860/2013. (XI. 28.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 5. (átvezetésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 187/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a hatvani 5111/6 helyrajzi számú, természetben 3000
Hatvan, Széchenyi utcában a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola szomszédságában található, 3934 m2 nagyságú,
kivett, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan tulajdonjogának megszerzésével annak érdekében, hogy az ingatlan
hasznosításával a lakosság oktatási, szociális, egészségügyi és sport szolgáltatások igénybevételét elősegítse.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlan tulajdonjogának megszerzése
érdekében valamennyi szükséges jognyilatkozatot megtegyen, valamint az adásvételi szerződést aláírja.
A képviselő-testület e határozatban meghatározott feladat végrehajtásához szükséges pénzügyi forrást a Hatvan város
2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) számú önkormányzati rendelet 4. számú mellékletében az 5111/6
helyrajzi számú ingatlan megvásárlása költséghely terhére 10.100.000,- Ft, és a fejlesztési céltartalék terhére
3.400.000,- Ft erejéig biztosítja.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 10. (adásvételi szerződés aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 188/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete szerződést köt a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú
Nonprofit Kft.-vel (2000 Szentendre, Bogdányi u. 51.) a „Zsigmond király, a városi cím adományozója” című
szobor szakvéleményének elkészítésére. A szakvélemény elkészítésének díja előreláthatólag 70.000,- Ft. A
pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben az
általános tartalék terhére biztosított.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 3. (szerződés aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 189/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bástya utcai P+R parkoló II. ütemének kertészeti munkáival
és automata öntözőrendszer telepítésével a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t (székhely:

3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) bízza meg bruttó 5.109.000,- Ft összegben a közterület-karbantartási tevékenység
ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a
fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 5. (megrendelésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 190/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Bástya utcai parkoló építése” elnevezésű közbeszerzési
eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében.
A beszerzés nettó becsült értéke 71.792.184.-Ft.
A szükséges fedezet összege a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati
rendeletben a fejlesztési céltartalék terhére biztosított.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Bástya utcai parkoló építése” elnevezésű, 71.792.184.-Ft
nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési
eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselőtestületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Horváth Richárd, alpolgármester;
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
4.) Incze Enikő, útügyi ügyintéző;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 10. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 191/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Mátyás Király utca (Arany János utca és Bálvány utca közötti
szakasz) felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, külterület 024/16.) bízza meg bruttó
7.700.010,- 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 az „Utak, járdák” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 15. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 192/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Trianon emlékmű előtti útszakasz felújításával a KAVICSÚT
Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, külterület 024/16.) bízza meg bruttó 3.841.750,- 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 az „Utak, járdák” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 15. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 193/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kisfaludy utca (Zrínyi utca és Delelő út közötti szakasz)
felújításával a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, külterület 024/16.) bízza meg bruttó 17.614.900,- 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 az „Utak, járdák” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 15. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Határozat száma

: 194/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Radnóti Miklós utca felújításával a KAVICSÚT Kft.-t
(székhely: 3000 Hatvan, külterület 024/16.) bízza meg bruttó 12.954.000,- 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 az „Utak, járdák” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 15. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 195/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Doktay Gyula utca (Béke út és Traktor utca közötti szakasz)
felújításával a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, külterület 024/16.) bízza meg bruttó 9.124.950,- 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 az „Utak, járdák” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 15. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 196/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Harang utca felújításával a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 3000
Hatvan, külterület 024/16.) bízza meg bruttó 5.568.950,- 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 az „Utak, járdák” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 15. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 197/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Várkonyi Sándor utca és Traktor utca kereszteződésének
felújításával a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, külterület 024/16.) bízza meg bruttó 1.993.900,- 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 az „Utak, járdák” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 15. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 198/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dózsa György utcai járdaszakasz felújításával a KAVICSÚT
Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, külterület 024/16.) bízza meg bruttó 660.400,- 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 az „Utak, járdák” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 15. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 199/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gódor Kálmán utca 2. sz. és Gódor Kálmán utca 4. sz.
közötti járdaszakasz felújításával a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, külterület 024/16.) bízza meg bruttó
711.200,- 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 az „Utak, járdák” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 15. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Határozat száma

: 200/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Balassi Bálint úti buszmegálló (Bajza József Gimnázium
előtt) peron felújításával a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, külterület 024/16.) bízza meg bruttó 305.435,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 az „Utak, járdák” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 15. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 201/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Horváth Mihály úti buszmegálló felújításával a KAVICSÚT
Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, külterület 024/16.) bízza meg bruttó 641.350,- 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 az „Utak, járdák” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 15. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 202/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Újhatvani temetőben útépítési munkák elvégzésével,
bejárati kapu és szeméttároló készítésével, valamint a vízellátás biztosításával a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) bízza meg bruttó 3.000.000,- Ft összegben a
kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a
fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 5. (megrendelésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján
Határozat száma

: 203/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Óhatvani temetőben lépcső felújítási munkák elvégzésével
a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) bízza meg
bruttó 1.403.350,- Ft összegben a kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a
fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 5. (megrendelésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján
Határozat száma

: 204/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Óhatvani temetőben épület felújítási munkák elvégzésével a
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) bízza meg bruttó
1.100.000,- Ft összegben a közterület-karbantartási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés
alapján.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a
fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 5. (megrendelésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján
Határozat száma

: 205/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyva-ligetben 280 fm sétány építésével és az elkészített
sétány felületek murvával való fedésével a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t (székhely: 3000
Hatvan, Szepes B. u. 2.) bízza meg bruttó 5.000.000,- Ft összegben a közterület-karbantartási tevékenység
ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási kiadások között „Liget sétány építése” költséghelyen rendelkezésre áll.”

Határidő
Felelős

: 2014. március 5. (megrendelésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján
Határozat száma

: 206/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szúnyog szigeten 600 fm sétány építésével a Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) bízza meg bruttó
2.000.000,- Ft összegben a közterület-karbantartási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés
alapján.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a
fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 5. (megrendelésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján
Határozat száma

: 207/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth tér középső térrészének környezetrendezési
munkáinak elvégzésével a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Szepes
B. u. 2.) bízza meg bruttó 21.000.000,- Ft összegben a közterület-karbantartási tevékenység ellátására vonatkozó
közszolgáltatási szerződés alapján.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási kiadások között „Középső térrész – Kossuth tér Zrt.-nek átadása” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 5. (megrendelésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján
Határozat száma

: 208/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth tér középső térrész (hatvani 2994/3. hrsz.)
módosított közvilágítási engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésével bruttó 381.000,- Ft összegben a
Vámos Mérnök és Marketing Kft.-t (1023 Budapest, Repkény u. 13.) bízza meg, mint a szerzői jog jogosultját.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a
fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 5. (megrendelésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján
Határozat száma

: 209/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich út és Bástya utca növénykazettáinak
termőfölddel történő feltöltésével a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t (székhely: 3000 Hatvan,
Szepes B. u. 2.) bízza meg bruttó 841.375,- Ft összegben a közterület-karbantartási tevékenység ellátására
vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a
fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 5. (megrendelésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján
Határozat száma

: 210/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Thurzó utcai öntözőrendszer kiépítésével a Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) bízza meg bruttó
508.000,- Ft összegben a közterület-karbantartási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés
alapján.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a
fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 5. (megrendelésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján
Határozat száma

: 211/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város területén lévő kútfelújítási munkák
elvégzésével, valamint öntözéshez szükséges eszközök beszerzésével a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit

Közhasznú Zrt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) bízza meg bruttó 1.930.000,- Ft összegben a
közterület-karbantartási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a
fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 5. (megrendelésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján
Határozat száma

: 212/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth tér déli térrészén 1 db 4 karú kandeláber
elhelyezésével a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.)
bízza meg bruttó 1.340.000,- Ft összegben a közterület-karbantartási tevékenység ellátására vonatkozó
közszolgáltatási szerződés alapján.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a
fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 5. (megrendelésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján
Határozat száma

: 213/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2806/3 helyrajzi számú, természetben a Balassi
Bálint úton található, 27 m2 területű ingatlan vonatkozásában felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az
ingatlan tulajdonosával tárgyaljon, és részére az ingatlan forgalmi értékén, legfeljebb mindösszesen bruttó
2.300.000,-Ft keretösszeg erejéig vételi ajánlatot tegyen, annak elfogadása esetén pedig adásvételi szerződést
kössön vele az önkormányzat nevében.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a 2014.
évi felhalmozási kiadások között a „Minibazár megvásárlása” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 15. (vételi ajánlat megtételére)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 214/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a hatvani helyrajzi számú, természetben a Horváth
Mihály út 5. számú társasház földszintjén található ingatlannak, az elmúlt években hírlapüzletként üzemelt,
jelenleg nem hasznosított 13,4 m2-nyi kiskereskedelmi egység funkciójú nem lakás célú helyiség része közérdekű
bérbeadásával a hatvani 2806/3 hrsz.-ú ingatlan jelenlegi tulajdonosa részére bruttó 30.000,-Ft/negyedév bérleti
díjért.”
Határidő
Felelős

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

: 215/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hét darab „História” várostörténeti táblát az
alábbi helyszíneken tervezi elhelyezni azzal, hogy a táblák pontos helyének kijelöléséről a polgármester dönt:
1. Balassi Bálint út 3. számú épület falán (hrsz.: 2980);
2. Bástya utcai parkoló területén (hrsz.: 2685/4);
3. Grassalkovich út 16. számú épület falán (hrsz.: 5323);
4. Kossuth tér 23. számú épület falán (hrsz.: 5312);
5. Posta előtti teresedés területén (hrsz.: 2994/1);
6. Kossuth tér 19. számú épület falán (hrsz.: 5279);
7. Kossuth tér 10. számú épület falán (hrsz.: 5231/1).”
Határidő
Felelős

: 2014. március 15.
: Hatvan város polgármestere a főépítész és a Műszaki Iroda útján
Határozat száma

: 216/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a magántulajdonú 0363/39 helyrajzi számú, szántó művelési
ágú ingatlannak az önkormányzati tulajdonú 0363/38 helyrajzi számú közterület fejlesztéséhez szükséges, 350 m2
nagyságú részének végleges művelésből történő kivonásért fizetendő, 203.680,-Ft földvédelmi járulékot fizet meg.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a végleges művelésből történő kivonásért
fizetendő, 203.680,-Ft földvédelmi járulék megfizetésé érdekében valamennyi szükséges jognyilatkozatot
megtegye.
A képviselő-testület a pénzügyi forrást Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.)
önkormányzati rendeletben az Önkormányzat városüzemeltetési feladatai között a „Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás, értékbecslés” költséghely terhére biztosítja.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 15. (földvédelmi járulék megfizetésére)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 217/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 306 helyrajzi számú,
természetben a Balogh Ádám utca 8. szám alatt található, lakóház, udvar megnevezésű, 708 m² nagyságú
ingatlant, legalább bruttó 1.640.000,-Ft, azaz Egymillió-hatszáznegyvenezer forint értéken el kívánja idegeníteni
versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban
foglaltak szerint.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 15. (meghirdetésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Pályázati felhívás
A nyílt pályázati eljárásként meghirdetett versenyeztetés meghirdetője:
Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; tel.: 542-300)
A versenyeztetés eljárási rendje: Pályázati eljárás
A pályázat tárgya: Hatvan belterület 306 helyrajzi számú, természetben a Balogh Ádám utca 8. szám alatt található,
lakóház, udvar megnevezésű, forgalomképes ingatlan értékesítése lakhatási lehetőség megteremtése céljából
Az értékesítésre kínált ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai, egyéb jellemzői:
Az ingatlan tulajdonjoga kizárólagosan Hatvan Város Önkormányzatát illeti meg.
-Hrsz.: 306
-Területe: 708 m²
-Fekvése: belterületi
-Címe: 3000 Hatvan, Balogh Ádám utca 8.
-Közműellátottság: nincs
-Terhek: az ingatlan tehermentes.
A pályázati ajánlattétel feltételei:
Minimális vételár: bruttó 1.640.000,-Ft, azaz bruttó Egymillió-hatszáznegyvenezer forint, mely értéket el nem érő
vételár ajánlat esetén az ingatlant elidegeníteni nem lehet.
Ajánlati biztosíték: a minimális bruttó vételár 10 %-a, mely az alábbi számlára fizetendő:
Hatvan Város Önkormányzata Költségvetési Elszámolási Számla (Kereskedelmi és Hitel Bank Zrt. 1040353849575051-56561001)
Az ajánlati biztosíték összege a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetén
visszafizetésre kerül az elbírálást követő 30 napon belül.
Fizetési feltétel: szerződéskötéskor egy összegben.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait (magánszemély: név, anyja neve, születési hely és idő, személyi
szám, adóazonosító jele, lakcím; gazdasági társaság: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, cégjegyzésre
jogosult személy neve) annak megjelölését, hogy a hatvani 306 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozik a pályázat, a
vételi ajánlatot, a vételár megfizetésére vonatkozó és más pályázati feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozatot, az
ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást.
A pályázati ajánlatok beérkezésének határideje, helye, módja: 2014. március 24. 16:00 óra
Helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Műszaki és Városfejlesztési Iroda Titkárság, 3000 Hatvan, Kossuth tér
2.
Módja: A pályázati ajánlatokat zárt, címzés nélküli, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban
„a 306 helyrajzi számú ingatlan” jeligével ellátva kell benyújtani.
Pályázati ajánlatok bontásának ideje, helye, elbírálása: 2014. március 25. 09:00 óra a Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság által, a bontás helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal – tanácskozó terem. Elbírálás
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülésén történik. A pályázati ajánlatok elbírálását
követően a nyertes pályázó kiértesítésre kerül. Nyertes pályázó, aki a jelen felhívásnak megfelelő tartalmú érvényes
pályázatot benyújtók közül a legmagasabb vételárat ajánlja meg.
Szerződéskötés: Az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötését a nyertes pályázóval a döntésről való
kiértesítéstől számított 90 napon belül kezdeményezi Hatvan Város Önkormányzata.
Ajánlati kötöttség: A pályázati ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott pályázati ajánlatok nem
módosíthatóak, az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik. Az ajánlattevő az ajánlattételi

határidőtől számított 90 napig kötött az ajánlatához, kivéve, ha a pályázat kiírója egyik ajánlattevővel sem kíván
szerződést kötni.
Hatvan Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot arra, hogy a beérkezett pályázati ajánlatok elbírálását
követően a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Pályázat kiírója javasolja:
A későbbi esetleges jogviták elkerülése céljából a fentieken túl, a pályázó saját felelősségére és költségére szerezzen be
minden olyan további kiegészítő információt a pályázat tárgyáról, amely a befektetési, vásárlási szándék körültekintő
megalapozásához szükséges lehet.
További információk:
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Műszaki és Városfejlesztési Iroda
Telefon: 37/542-300, Fax: 37/542-357, e-mail cím: muszakiiroda@hatvan.hu
Személyesen: ügyfélfogadási napokon Márkus Sándor osztályvezetőnél
Határozat száma

: 218/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a Hatvan, Balogh Ádám utca 8. szám
alatt található épület bontásának elvégzéséről szóló 800/2013. (X. 31.) számú határozatát és felmondja a
határozat alapján, a Barnibau-Építő Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződést.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 5. (szerződés felmondására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 219/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete bérbe adja a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonát képező
7405 m2 alapterületű hatvani 3825/3 hrsz.-ú, közterület megnevezésű ingatlant 2014. április 1-jétől 2024. március
31-ig tíz év határozott időtartamra 80.000,- Ft/hó bérleti díjért Dán Gyula egyéni vállalkozó (székhelye: 3200
Gyöngyös, Fő tér 2.) részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2013. március 31. (a szerződés aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 220/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0096 kódszámú pályázat
keretén belül a Kossuth Lajos Általános Iskola épületenergetikai fejlesztéséhez szükséges és a KEOP-20125.5.0/A/12-2013-0143 kódszámú pályázat keretén belül a Polgármesteri Hivatal épületenergetikai fejlesztéséhez
szükséges módosított engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítésével a Grafit 37 Építész Iroda Kft.-t (székhely:
3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 37.), bízza meg bruttó 1.206.500.- Ft összegben. A pénzügyi forrás a fejlesztési
céltartalékból átcsoportosításra kerül.”
Határidő
Felelős

: 2014. február 28. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 221/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 kódszámú, „Hatvan Város
Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca és környéke
árvízvédelme” című projekt megvalósítása során elkészített kiviteli tervek ellenértékét, bruttó 2.413.000,- Ft-ot
kifizet a DTRT Kft. (3300 Eger, Knézich Károly u. 30.) részére.
A pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) sz. rendeletének 4. sz.
mellékletében szereplő ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 azonosítószámú „Liszt Ferenc utca és környéke
árvízvédelme” című pályázat költséghelyén rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 15.
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 222/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési
eljárást indít közösségi eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében, részajánlattételi lehetőség biztosításával. A
beszerzés együttes nettó becsült értéke 72.000.000.-Ft.
Az 1. rész elnevezése „Gáz energia beszerzése a 20-100 m³/h közötti lekötött teljesítménnyel rendelkező
fogyasztási helyekre”, becsült értéke nettó 45.000.000.-Ft.

A 2. rész elnevezése „Gáz energia beszerzése a 20 m³/h alatti lekötött teljesítménnyel rendelkező fogyasztási
helyekre”, becsült értéke nettó 27.000.000.-Ft.
A szükséges fedezet összege Hatvan város 2014. évi költségvetésébe betervezésre került.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a "Gáz energia beszerzése” elnevezésű, 72.000.000.-Ft
nettó becsült értékű, közösségi 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.) Kondek Zsolt, képviselő - elnök;
2.) Palik Józsefné, képviselő;
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
4.) Juhász Imre, energetikus;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 223/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Környezetvédelmi Alap 2013. évi felhasználásáról
szóló beszámolót.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 1.
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 224/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja jelen határozat melléklete szerinti tartalommal a
Környezetvédelmi Alap 2014. évi felhasználására vonatkozó tervezetet.
A képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot, hogy a
Környezetvédelmi Alap egyes fejezeteiben elkülönített összegek részletes felhasználásának módjáról előzetesen,
külön határozatokban döntsön.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 31. (a Környezetvédelmi Alapban meghatározott
végrehajtására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

feladatok

A Környezetvédelmi Alap 2014. évi felhasználására vonatkozó tervezet:
Zöldfelületi rendszer bővítés, illetve felújítás
Lakossági tudatformálás
„Tiszta Virágos Hatvanért” pályázat
"A legvirágosabb hatvani intézmény" pályázat
Lakossági Veszélyes hulladékgyűjtés (2 alkalommal)
Összesen:
Határozat száma

500.000,-Ft
100.000,-Ft
500.000,-Ft
400.000,-Ft
1.500.000,-Ft
3.000.000,-Ft

: 225/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati fenntartású intézmények 2013. évi
felújítási keretének jelen határozat melléklete szerinti tartalommal való felhasználásáról szóló beszámolót.”

2013. évi intézményfelújítási feladatterv

Felújítás
összege
Bruttó E Ft

Óvodák
Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 3.)
elektromos hálózat felújítás (falon kívüli csatornában)

2000

Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 44.)
tetőszigetelés javítása a gazdasági bejárat és a kukatároló fölött

500

konyhában lévő megszüntetett kémény beázásának megszüntetése
hátsó kijáratnál a járólapok javítása (balesetveszélyes)

90

Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.)
kapu csere, kovácsoltvas

300

Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.)
riasztórendszer átépítése, korszerűsítése

550

Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor Kálmán u. 13.)
beázások miatti károk javítása

997

30 m2 térkő burkolat aljzatának kialakításához szükséges anyagok

60

Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.)
kovácsoltvas kapu kialakítása

300

Általános iskolák
Kodály Zoltán Általános Iskola (3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.)
orvosi rendelő fölötti lapos tető javítása

142

Kossuth Lajos Általános Iskola (3000 Hatvan, Kossuth tér 1.)
hátsó lépcső csúszásvádelmének megoldása (újraburkolással)

270

kémia terem felújítása

1089

5. sz. Általános Iskola (3000 Hatvan, Szabadság u. 13.)
tornaterem tetőszigetelésének javítása

400

Szent István Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky u. 8.)
az új épülethez kapcsolódó fém nyílászáró szerkezetek mázolása

250

technika terem burkolása (új rétegrenddel)

370

Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (3000 Hatvan, Ratkó J.
u. 10.)
főépületi lépcső fölötti lapos tető javítása

228

Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (3000, Hatvan Rákóczi út 4.)
melléképületen héjazat cseréje, valamint javítása

213

Középiskolák
Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.)
régi kazánház és kémény lebontása

2000

a tornaterem tetejének szigetelése, beázik

240

melegítőkonyha kialakítása

3000

kolostor épület tető javítása és a nyílászáróknál rácsok elhelyezése

663

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat:
Óhatvani Gondozási Központ Idősek Klubja (3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 5.)
tetőhéjazat javítása

50

világítási rendszer javítása

200

gáz vízmelegítő cseréje

115

Bölcsődék (3000 Hatvan, Hajós A. út 1.)
Heves Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala ellenőrzési jegyzőkönyvében található
munkák elvégzése kapcsán felmerült pótmunka kivitelezése

290

Védőnői Szolgálat II. (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky u. 11.)
bejárati kaputól a tanácsadó ajtajáig a beton járda javítása

130

bejárati kiskapu vízóra akna betonszegélye mállik, javításra szorul

30

a lapos tető részleges szigetelése, a két épületrész közé ereszcsatorna felhelyezése, valamint a
belső beázás festése

221

Rendelő
3000 Hatvan, Horváth M. út 21.
könyökkel használható orvosi csaptelep elhelyezése

60

falra szerelhető fertőtlenítőszer adagoló elhelyezése, valamint rovarháló felszerelése az ablakra

30

meglévő fűtési rendszer átvizsgálása, valamint a feltárt hibák, szerelvények kijavítása és cseréje

120

3000 Hatvan, Árpád út 2.
tűzvédelmi felülvizsgálat során előírt munkák elvégzése

86,5

Ady Endre Könyvtár (3000 Hatvan, Kossuth tér 3.)
a tető javítása (beázás miatt)

400

a jelenleg szabálytalan villámvédelem szabályossá tétele

800
Bruttó E Ft

Ady Endre Könyvtár Újhatvani Fiókkönyvtára (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 13.)
gyermekkönyvtár átjáró boltív dúcolás, bontás, mennyezeti gerenda megerősítése

800

Kocsis Albert Zeneiskola (3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 36.)
a bejárati lépcső csúszásmentesítése (újraburkolással, fali korláttal)

430

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.)
házasságkötő terem felújítása

1723

Kazánház, mosoda (3000 Hatvan, Belterület 2713/6 hrsz.)
előkészítő munkái

5000

Tartalékkeret

37

ÖSSZESEN

24184,5

2014. évre áthúzódó 2013. évi intézményfelújítási feladatok
Felújítás
összege
Óvodák

Bruttó E Ft

Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 44.)
fűtés terveztetése

150

Kazán (2 db 35 kW + 60 kW melegvíz tároló)

2000

Középiskolák
Széchenyi István Római Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (3000
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky u. 6.)
érintésvédelmi, szabványossági, villámvédelmi, valamint az erősáramú berendezések tűzvédelmi
felülvizsgálata során feltárt hiányosságok felszámolása

200

Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
Iskolaépület (3000 Hatvan, Vécsey u. 2/a.)
a kollégiumi lapos tető vízelvezetése, 4 db ejtőcső ideiglenes megoldással

240

Hatvani Idősek Otthona
Hatvani Telephely (3000 Hatvan, Kórház utca 3-5.)
vizesblokk javítása

250

intézmények szabványossági villámvédelmi felülvizsgálata és javítása

1000

ÖSSZESEN

3840
Határozat száma

: 226/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati fenntartású intézmények 2014. évi
felújítási keretének jelen határozat melléklete szerinti tartalommal való felosztását.”
Határidő
Felelős

: 2014. december 31. (feladatok végrehajtására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 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

120

kamerás, mágnes záras beléptető rendszer kiépítése az épületbe lépéshez

80

radiátorok hőfokszabályozó gombbal való felszerelése

216

villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben felvett hiányosságok pótlása

60

Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi B. u. 44.)

terasztető és épület közötti hézag megszüntetése
üvegtetős folyosó burkolatának cseréje

120
200

gazdasági bejárat burkolatának cseréje

50

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

190

radiátorok cseréje 2 csoportszobában

400

1 csoportszoba ablakára redőny szerelése

170

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

800

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

150

külső, téglaburkolat fugázásának folytatása

300

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

350

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

150

szúnyogháló elhelyezése a csoportszobák és a mosdók ablakaira

200

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

400

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

300

parkettázás (könyvtár, ének-zene terem)

450

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

300

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

5 842
800

Középiskolák
Széchenyi István Római Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (3000 Hatvan,
Bajcsy-Zsilinszky út 6.)
az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyvben, továbbá az erősáramú berendezések
időszakos felülvizsgálati jegyzőkönyvében feltárt súlyos hibák, illetve karbantartás keretében ellátandó
hibák javítása

200

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

100

"B" épület földszintjén lévő mosdók felújítása

800

az intézmény bejárata és belül is erősen salétromos, potyog a vakolat, újravakolás és a salétrom
kezelése mindenképpen fontos
kazánház teteje beázik, javítása szükséges

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

1 000
200
(bruttó E
Ft)

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.

200

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

500

Védőnői Szolgálat I. (3000 Hatvan, Horváth Mihály út 17.)
védőnői munkaszobában és tanácsadói részben a linóleum cseréje (25m2)

100

1. számú bölcsőde (3000 Hatvan, Hajós A. út 1.)
a felújításból kimaradt kerítésrész cseréje

100

Rendelő
Horváth M. út 21.
bejárati ajtó javítása

50

linóleum cseréje a rendelőben

250

A váró és mellékhelyiségek kövezete több helyen töredezett, nehezen tisztítható. Burkolat cseréje.

450

Kossuth tér 8.
fűtési rendszer felújítása, kazáncsere tervezési költséggel

1 500

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

200

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

200

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

500

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

80

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

400

intézmények szabványossági villámvédelmi felülvizsgálata és javítása

1 000

tartalékkeret

10 522

Összesen:

30 000
Határozat száma

: 227/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja jelen határozat melléklete szerinti tartalommal a
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-nek, mint a Hatvan Városi Köztemető és az Újhatvani
Köztemető kegyeleti közszolgáltatójának beszámolóját a köztemetők üzemeltetésével összefüggésben felmerült
bevételeiről és kiadásairól.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 1.
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
(A 227/2014. (II. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)

Határozat száma

: 228/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy
kezdeményezze a Monitoring Távfelügyelet Kft.-vel megkötött vállalkozási és karbantartási szerződés módosítását
oly módon, hogy az alábbi változások átvezetésre és a szerződések új, a Kft.-vel egyeztetett formában egységes
szerkezetbe foglalásra kerüljenek:
– a Kastély nyugati szárnya a jelen szerződés alapján a távfelügyelt objektumok közé tartozik, az épületrész

–
–

használója külön szerződést kötött a távfelügyeletre ezért a szerződésben nem szerepelteti,
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elhelyezésére szolgáló Hatvan, Balassi Bálint út 3. szám alatti
épületet 2013. január 1-jétől a távfelügyelt ingatlanok között szerepelteti,
a szerződések kiegészülnek az alábbi szövegrésszel:
„A Megbízó/Előfizető beleegyezik, hogy a vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatok elvégzésére
teljesítési segédet, alvállalkozót vegyen igénybe.”
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat szerinti
módosításoknak megfelelő egységes szerkezetbe foglalt vállalkozási és karbantartási szerződés aláírására.”

Határidő
Felelős

: 2014. március 10. (szerződések módosítására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 229/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város területén található építési bontási törmelékek
összetörési, valamint válogatási munkáival a MENTO Környezetkultúra Kft.-t (székhely: 3916 Bodrogkeresztúr,
0172/31 hrsz.) bízza meg bruttó 2.096,-Ft/tonna egységáron legfeljebb bruttó 10.000.000,-Ft keretösszeg erejéig,
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a
fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

: 230/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„1.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan városban kialakítandó szelektív
hulladékgyűjtéshez szükséges hulladékszigetekről szóló 31/2004. (II. 26.) sz. határozat módosításáról szóló
587/2011. (IX. 29.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi.

2.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan városban kialakítandó szelektív
hulladékgyűjtéshez szükséges hulladékszigetekről szóló 31/2004. (II. 26.) sz. határozatát módosítja
annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.”

Határidő
Felelős

: 2014. február 28.
: Hatvan város jegyzője a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

HULLADÉKGYŰJTŐ SZIGETEK HELYEI
Helyrajzi szám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

1972/2
1184
1731
5330/2
857/1
2604
510/3
5327/2
3955
3978/38
3978/60
2763/2
2738/10
4568/54
4311
2763/2
3978/59
4251
3415
5235/22
4930
4186
762
9101

Cím
Újhatvan, Bálvány utcai piacnál
Újhatvan, Béke úti ABC-vel szemben
Újhatvan, Fürdő u. – Teleki u. sarok
Újhatvan, Radnóti tér (Cukorgyár bejárat)
Újhatvan, Apafi u. (élelmiszerbolt előtt)
Újhatvan, Bajcsy Zsilinszky u.
Újhatvan, Mészáros Lázár út
Hatvan, Mikszáth tér (szakmunkásképző iskola előtt)
Hatvan, Szabadság út (Plus diszkont mellett)
Hatvan, Horváth Mihály út (Coop áruház mellett)
Hatvan, Hajós Alfréd utca
Hatvan, Balassi Bálint út (Aroma ABC, óvoda előtt)
Hatvan, Kastélykerti úti lakótelep
Hatvan, Dózsa tér (Heliker ABC mögötti parkoló)
Hatvan, Delelő út – Kisfaludy út kereszteződésében
Hatvan, Ifjúság út – Vas Gereben út kereszteződése
Hatvan, Kazinczy út – Szabadság út sarok
Hatvan, Csányi úti piac előtt
Hatvan, Hegyalja út (lyukhíd melletti üres rész)
Hatvan, Hatvanas út (lakótelepen)
Hatvan, Batthyány út
Hatvan, Temető u.
Hatvan, Kölcsey F. u. (Zálogház kerítése mellett)
Bimbó u. (polgármesteri hivatal előtt)

Határozat száma

: 231/2014. (II. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hatvani 510/3 hrsz.-ú önkormányzati
tulajdonú közterületen, természetben a Mészáros Lázár úton szelektív hulladékgyűjtő sziget betonépítményének
az elkészítésével a Mézsorás Építőipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész u. 64.) bízza meg bruttó 127.000,Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2/a.
mellékletében a 2014. évi városüzemeltetési feladatai között a környezetvédelmi feladatok költséghelyen
rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2014. március 31.
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

KIVONAT
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből
Napirendi pont címe:
Tájékoztató a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott Szociális,
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2013. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő, előadó: Szabó Zsolt polgármester
Kivonat szövege:
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló
tájékoztatót és azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.”

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

