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TARTALOMJEGYZÉK

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
•
16/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 39/2009.
(VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2015. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

HIRDETMÉNY
BÉLYEGZŐ ÉRVÉNYTELENÍTÉSÉRŐL

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló
39/2009. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 39/2009. (VIII. 28.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő 23a. ponttal egészül ki:
(Jelen rendelet alkalmazásában:)
„23a. Természeti érintettség: Nemzetközi, országos, vagy helyi természeti védettség alatt álló terület;”
2. § A R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Hatvan közigazgatási területén lévő gazdasági területen - a jelentős mértékű zavaró hatású ipari terület
kivétel - kizárólag a nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek helyezhetők el.”
3. § A R. 16. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A volt laktanya és gyakorlótér területére kijelölt kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területre eső 6310/425, 6310/27 és 6311 hrsz.-ú telkeire vonatkozó sajátos előírás:
a területen állatbemutató, idegenforgalom, kulturális, illetve oktatási funkciójú épületek is elhelyezhetők.”
4. § A R. a következő 18/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:
„Jelentős mértékű zavaró hatású ipari terület [Gip]
18/A. § (1) Jelentős mértékű zavaró hatású ipari gazdasági területen elhelyezhető:
a) gazdasági tevékenységi célú ipari, energiaszolgáltatási és településgazdálkodási épület, valamint
b) a tevékenység végzéséhez szorosan kapcsolódó kiszolgáló épület (például: irodaépület, raktárépület,
szociális épület, portaépület stb.).
(2) Jelentős mértékű zavaró hatású ipari gazdasági területen a vonatkozó előírások megtartásával bármely
melléképítmény elhelyezhető.
(3) Jelentős mértékű zavaró hatású ipari gazdasági területen az épületek tájba illesztését növénytelepítéssel
kell megoldani.”
5. § A R. 23. §-át megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:
„Különleges terület sajátos használatú területeinek előírásai [Kap], [Khk], [Kiko], Kmg], [Ksp], [Kst],
[Kszis], [Kszk], [Kszv], [Kte], [Ker], [Ktu], [Kvü]”
6. § A R. 23. §-a a következő (16) és (17) bekezdéssel egészül ki:
„(16) Az idegenforgalmi, kulturális és oktatási területen elhelyezhető:
a) idegenforgalmi célokat szolgáló (szálláshely-szolgáltató, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó,
sportépítmény stb.) épület,
b) kulturális és oktatási célokat szolgáló épület,
c) lakóépület a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások elhelyezhetőségével,
valamint
d) nem zavaró hatású, egyéb gazdasági tevékenységi célú épület.
(17) A szociális, idegenforgalmi, sport-infrastrukturális célú területen elhelyezhető:
a) szociális létesítmény,
b) idegenforgalmi létesítmény,
c) sport-infrastrukturális létesítmény, valamint
d) a fő tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiszolgáló (szociális épület, iroda, raktár) épületek.
7. § A R. 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kossuth téri Z/2 közpark övezetben a köztárgyak, utcabútorok elhelyezését, a kertépítészeti kialakítást
– beleértve a zöldfelületek és gyalogosfelületek kialakítását, burkolathatárait, anyagokat stb. – a zöldterület
legalább egybefüggő területére vonatkozó közterület alakítási tervben kell meghatározni. ”
8. § A R. 51. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A 37.§ (2) és (6), valamint az 59. § (5) bekezdésektől, indokolt esetben, külterületen, főépítészi
hozzájárulással - természeti érintettség kivételével - el lehet térni.”
9. § A R. 55. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A szabályozási terven ekként jelölt távközlési állomások
magassági korlát van érvényben.”

10 m-es védőtávolságán belül 30 m-es

10. § (1) A R. 1/A. melléklet Építési övezetek című táblázata 57/a. sora helyébe az alábbi 57/a. sor lép:
A
B
C
D
E
F
1
Az építési telekre meghatározott
Az épületre
Az építési
legnagyobb
legkisebb
legkisebb
legnagyobb
2
beépítés
övezet jele
beépítettség
telekterület
zöldfelület
ép.magasság
módja
3
%
m2
%
m
57/a
Vt/K
Z
80
400
10
K
(2) A R. 1/A. melléklet Építési övezetek című táblázata a következő 40/a., 42/a., 48/a., 59/a., 63/a., 66/a.,
68/a., 72/a., 79/a., 79/b. és 86/a. sorokkal egészül ki:
A
B
C
D
E
F
1
Az építési telekre meghatározott
Az épületre
Az építési
legnagyobb
legkisebb
legkisebb
legnagyobb
2
beépítés
övezet jele
beépítettség
telekterület
zöldfelület
ép.magasság
módja
3
%
m2
%
m
40/a
Vt/1.3*
SZ
65
2000
15
10,5
42/a
Vt/2.1**
Z
60
1000
10
4,5
48/a
Vt/3.1*
Z
50
500
20
7,5
59/a
Gksz/1.1**
SZ
40
5000
20
7,5+
63/a
Gksz/1.3*
SZ
30
5000
30
7,5+
66/a
Gksz/1.5**
SZ
50
2000
20
7,5
68/a
Gip/1.1
SZ
30
5000
40
15+
72/a
Ge/4.1*
SZ
40
3000
25
7,5+
79/a
Kiko
Z/HZ
20
K
40
K (8,0)
79/b
Kiko*
Z/HZ
20
5000
40
K (8,0)
86/a
Kszis
O
40
2000
40
7,5
(3) A R. 1/A. melléklet Övezetek című táblázata a következő 5/a sorral egészül ki:
A
B
C
D
E
1
Az építési telekre meghatározott
Az övezet
legnagyobb
legkisebb
legkisebb
2
beépítés
jele
beépítettség
telekterület
zöldfelület
módja
3
%
m2
%
5/a
Z/2*
-

F
Az épületre
legnagyobb
ép.magasság
m
-

(4) A R. 2/c. mellékletének Helyi közút céljára történő kisajátítással érintett területek című táblázat a következő
helyrajzi számokkal egészül ki: „3291/2, 4130, 4187/8, 11182/63”.
(5) A R. 2/c. mellékletének Kisajátítással érintett további területek című táblázat a következő 11-19 sorokkal
egészül ki.
A
B
C
1
CÍM
HRSZ
CÉL
3246/1, 3246/2, 3246/3,
3247/1, 3247/2, 3248,
11.
Kórház utcára nyíló telkek
3249/1, 3249/2, 3249/3, sportinfrastruktúra fejlesztése
3250, 3251, 3252, 3253,
3255/2
5088/1, 5088/2, 5089,
Mártírok útja és Széchenyi utca
12.
5090, 5091, 5092, 5093,
közpark kialakítása
találkozásánál található telkek
5094
3000, 3001, 3002, 3003,
Városháza tömb (egykori
13.
3004, 3005/1, 3005/3,
örökségvédelem
kolostorterület kialakíthatósága)
3005/5, 3011/1, 3011/2
Balassi Bálint utca kastély melletti
14.
2806/2
közterület rendezése
szakasz
Géza fejedelem utcai Általános
15.
5111/6
oktatási létesítmény fejlesztése
Iskola
16.
Újhatvani piac
2609/2, 2610/2, 2611
településrendezés
3. sz. főút és a Boldogi út
településrendezés
17.
5331/1, 5331/14
csomópontja
Bástya utca és Thurzó utca
településrendezés
18.
2704
kereszteződése

19.

Temető utcánál tervezett új vasúti
csomópontjának környéke

4187/8

közpark kialakítása

(6) A R. 2/d. mellékletének Helyi közút céljára történő lejegyzéssel érintett ingatlanok című táblázata a
következő helyrajzi számmal egészül ki: „4130”.
11. § (1) A R. 23. § (12) bekezdésében „Az egészségügyi - rekreációs területén [K/er] elhelyezhető:”
szövegrész helyébe „Az egészségügyi - rekreációs területen [Ker] elhelyezhető:” szöveg lép.
(2) A R. 23. § (13) bekezdésében „A városüzemeltetési területén [K/vü] elhelyezhető:” szövegrész helyébe „A
városüzemeltetési területen [Kvü] elhelyezhető:” szöveg lép.
(2) A R. 23. § (15) bekezdésében „A turisztikai területen [K/tu]” szövegrész helyébe „A turisztikai területen
[Ktu]” szöveg lép.
12. § (1) A R. 1/a. mellékletének jelmagyarázata, valamint 02., 03., 04., 05., 07., 08., 09., 11., 12., 13., 14.,
15., 17., 18., 19., 20., 21., 24., 25., 26. számú tervlapjai helyébe az 1. melléklet szerinti jelmagyarázat, valamint
02., 03., 04., 05., 07., 08., 09., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 18., 19., 20., 21., 24., 25., 26. tervlapok lépnek.
(2) A R. 1/b. mellékletének jelmagyarázata, valamint III., IV., V., VI., VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV. számú
tervlapjai helyébe a. 2. melléklet szerinti jelmagyarázat, valamint III., IV., V., VI., VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV.
tervlapok lépnek.
(3) A R. 1/A. mellékletének Építési övezetek című táblázata alatti magyarázat helyébe az alábbi magyarázat
lép:
„[Ge/mg mezőgazdasági célú ipar terület
Ge/hu hulladékgazdálkodási célú ipar terület
Kap autóbusz-pályaudvar területe
Ker egészségügyi–rekreációs terület
Khk hulladékkezelő területe
Kiko idegenforgalmi, kulturális és oktatási terület
Kmg mezőgazdasági üzemi terület
Ksp sportterület
Kst strandterület
Kszis szociális, idegenforgalmi, sport-infrastrukturális célú terület
Kszk szabadidőközpont területe
Kszv szennyvíztisztító területe
Kte temető területe
Ktu turisztikai terület
Kvü városüzemeltetési terület]”
13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
(2) E rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult építési hatósági ügyekben kell alkalmazni.
(3) Hatályát veszti a R.
a) 23. § (5) és (11) bekezdései,
b) 27. § (1) bekezdés d) pontja,
c) 1/A. melléklet Építési övezetek című táblázatának 83. és 90. sora,
d) 1/A. melléklet Övezetek című táblázata alatti magyarázat utolsó sora,
e) 2/a. melléklet Építési tilalommal érintett ingatlanok című táblázatból a 893/70, 3291/1, 3291/2, 4187/8,
11182/15, 11182/16, 11182/37, 11182/38, 11182/54, 11182/55, 11182/63 helyrajzi számok,
f) 2/b. melléklet Elővásárlási joggal érintett ingatlanok című táblázatból a 5330/1 helyrajzi szám,
g) 2/c. melléklet Helyi közút céljára történő kisajátítással érintett területek című táblázatból a 4137 és 054/6
helyrajzi számok,
h) 2/c. melléklet Kisajátítással érintett további területek című táblázat 3., 7.,8., 9 sorai,
i) 2/d. melléklet Helyi közút céljára történő lejegyzéssel érintett ingatlanok című táblázatból a 4137 és 054/6
helyrajzi számok,
j) 2/e. melléklet Településrendezési kötelezettséggel érintett ingatlanok Beültetési kötelezettségű ingatlanok
című táblázatból a 5331/16 és 5331/17 helyrajzi számok.
Hatvan, 2015. május 28.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

(A 16/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!)

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2015. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI
Határozat száma

: 339/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésének napirendjét a következők szerint
állapította meg:
Napirend előtt:
 Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő, előadó: Horváth Richárd polgármester
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Közmeghallgatás
2. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt
Felelősségű Társaság 2014. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti
beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról
3. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. II. félévi feladat végrehajtási tevékenységéről,
számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. évi
üzleti tervének elfogadásáról, a társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról és alapító okiratának
módosításáról
4. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának
megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról
5. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.
2014. évi számviteli beszámolójáról és közhasznúsági mellékletéről, adózás utáni eredményének
felhasználásról, és a társaság 2015. évi üzleti tervéről
6. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. II. félévi feladatvégrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének
felhasználásáról, 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról, a társaság könyvvizsgálójának
megválasztásáról, alapító okiratának módosításáról és a társaság jegyzett tőkéjének megemeléséről
tőketartalék biztosításával
7. Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság 2014. évi számviteli beszámolójáról és közhasznúsági mellékletéről, adózás utáni
eredményének felhasználásról
8. Előterjesztés a „Hatvan Városért” Közalapítvány 2014. évi beszámolójának elfogadásáról
9. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek több részterületre vonatkozó új eljárás szerinti
módosításáról
10. Előterjesztés Hatvan város településfejlesztési koncepciója tervezetének jóváhagyásáról
11. Előterjesztés Hatvan város integrált településfejlesztési stratégia tervezetének jóváhagyásáról
Előterjesztő, előadó a 2-11. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
12. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat személyes gondoskodás körében
nyújtott szolgáltatásairól készült beszámoló elfogadásáról
Előterjesztő, előadó: Köves Gábor Nándorné, a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke
13. Előterjesztés a köznevelési intézmények alapító okiratának módosításáról
14. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és
Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának módosításáról
15. Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár alapító okiratának módosításáról
16. Előterjesztés az önkormányzat tevékenységeinek kormányzati funkciókba való sorolásáról
17. Előterjesztés új gépjárművek vásárlásával kapcsolatos döntésről
18. Előterjesztés az „UNICEF Gyerekbarát Település” című pályázaton való indulásról
19. Előterjesztés a „Fogyasztóbarát Település” című pályázaton való indulásról
20. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai
összegezésről
21. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének módosításáról
22. Előterjesztés az „Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó
szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című pályázattal kapcsolatos döntésekről
23. Előterjesztés a „Fák szállítása és zöldterület-rendezési feladatok elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárás
indításáról
24. Előterjesztés a „Városi jel elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
25. Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat
benyújtásáról
26. Előterjesztés a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület részére sporttámogatás
igénybevételéhez nyújtandó támogatásról
27. Előterjesztés „Kortárs köztéri alkotás létrehozása (Lesznai Anna)” tárgyú pályázathoz kapcsolódó
döntésekről
28. Előterjesztés a Szúnyog-szigeten létesülő kerítésszakaszokról

29. Előterjesztés a nyilvános illemhely áthelyezésével kapcsolatos döntésről
30. Tájékoztató a Hatvan és térsége szennyvízelvezető rendszer bővítése, fejlesztése, teljes kiépítése
garanciális időszak lezárásáról
31. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel
kapcsolatos döntésekről
32. Beszámoló a felszíni csapadékvíz elvezetési feladatok 2014. évi ellátásáról
33. Beszámoló az út-híd feladatterv 2014. évi végrehajtásáról
Előterjesztő, előadó a 13-33. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
34. Egyebek”
Határozat száma

: 340/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 837., 838., 840. (X. 30.) 2014. évi; 60. (II. 12.), 73. (II. 18.),
90., 94., 109., 110., 111., 112., 113., 115. (II. 26.), 142., 143., 145., 146., 147., 148., 149. (III. 17.), 155., 162.,
166., 167., 172., 173., 174., 175., 182., 183., 184., 185., 200., 201., 203., 204., 206., 220. (III. 26.), 226., 227.,
228., 229., 230., 231., 232., 233., 234., 235., 236., 243., 244. (IV. 14.), 248., 250., 251., 252., 253., 254., 255.,
256., 257., 258., 259., 260., 261., 262., 264., 265., 267., 268., 270., 271., 272., 273., 274., 275., 276., 277., 278.,
279., 280., 281., 285., 288., 297., 327., 328., 330., 331. (IV. 30.) 2015. évi lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja.”
Határozat száma

: 341/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan,
Kossuth tér 24.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. §
(1) bekezdésére tekintettel a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. második féléves feladat-végrehajtásáról szóló szöveges beszámolóját
elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 29.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 342/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan,
Kossuth tér 24.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a
értelmében a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű
Társaság 2015. május 7. napján kelt, 2014. évre szóló egyszerűsített éves beszámolóját és kiegészítő mellékletét
15.274 eFt eszköz-forrás egyező végösszegével elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 29.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 343/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan,
Kossuth tér 24.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság -17.083 eFt mérleg szerinti eredményét
elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 29.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 344/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan,
Kossuth tér 24.) alapítója és legfőbb szerve a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 29.
: Hatvan város polgármestere

Határozat száma

: 345/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167,
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 88. § (1) bekezdésére tekintettel a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. II. félévi feladat-végrehajtásáról
szóló szöveges beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 29.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 346/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167,
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 4. §-a értelmében a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. május 11. napján kelt, 2014. évre szóló egyszerűsített
éves beszámolóját és kiegészítő mellékletét 4.224.837 e Ft eszköz-forrás egyező végösszegével elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 29.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 347/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167,
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 319 eFt mérleg szerinti
eredményét elfogadja, és akként határoz, hogy a 2014. évi mérleg szerinti eredményt az eredménytartalékba
helyezi.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 29.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 348/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167,
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29. §-a
értelmében a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú
Kft. 2014. évre vonatkozó közhasznúsági éves beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 29.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 349/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167,
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2015.
gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 29.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 350/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167,
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
könyvvizsgálójának a B’ARTBOX Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1163 Budapest,
Sasfészek utca 47.; képviseli: Unger Zsuzsanna ügyvezető; MKVK: 002000 a könyvvizsgálat ellátásáért felelős

személy: Unger Zsuzsanna könyvvizsgáló [anyja neve: Piukovics Klára; lakik: 1163 Budapest, Sasfészek utca 47.;
kamarai tagsági száma: 006058]) 2015. június 1. napjától 2018. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra
megválasztja a Ptk. 3:38.§ alapján. A könyvvizsgáló megbízási díja bruttó 300.000,-Ft/év, azaz bruttó
Háromszázezer forint/év.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 29.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 351/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167,
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a jelen határozat mellékletét
képező alapító okiratot módosító okirat szövegét elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét, hogy a társaság vonatkozásában a szükséges alapítói határozatokat meghozza, és a cégbíróság
felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratokat aláírja.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 29.
: Hatvan város polgármestere

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Alapító az Egri Törvényszék Cégbíróságon a 10-09- 031348 cégjegyzékszámon bejegyzett Széchenyi Zsigmond
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapító
okiratát 2015. május 28. napjával az alábbiak szerint módosítja:
14./ A társaság könyvvizsgálója:
A társaság könyvvizsgálója:
B’ARTBOX Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
cg.száma: 01-09-364345
adószáma: 10968570-3-42
székhelye: 1163 Budapest, Sasfészek u. 47.
kamarai nyilvántartási száma: 002000
képviseli: Unger Zsuzsanna ügyvezető
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:
Unger Zsuzsanna képviselő
kamarai nyilvántartási száma: 006058
anyja neve: Piukovics Klára
lakcím: 1163 Budapest, Sasfészek u. 47.
A könyvvizsgáló megbízatásának kezdő időpontja: 2015. június 1.
A könyvvizsgáló külön okirat keretében nyilatkozik, hogy olyan ok, tény, vagy körülmény, mely személyét a
könyvvizsgálói tisztség ellátásából kizárná nincs, e tisztséget feltétel nélkül elfogadta.
A könyvvizsgáló megbízatása: 2018. május 31. napjáig tart.
A könyvvizsgáló gyakorolja a 2013. évi V. törvény 3:129. §-aiban meghatározott jogokat és teljesíti az ott
meghatározott kötelezettségeket.
A könyvvizsgáló gondoskodik a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során
mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a
jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének
eredményeiről.
A könyvvizsgáló nem nyújthat a társaság részére olyan szolgáltatást, amely veszélyeztetheti közérdekvédelmi feladata
tárgyilagos és független ellátását.
A társasági könyvvizsgáló nem hívható vissza a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások miatt, s azért
sem, ha megtagadja a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradékot.
Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki
a./ az alapító vezető szervének elnöke vagy tagja, illetőleg aki a társaság ügyvezetője vagy az ügyvezető szerv tagja;
b./ a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenységek kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik;
c./a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül- kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem
pénzbeli szolgáltatásokat;
d./ az a) -c ) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:

Nem választható könyvvizsgálóvá a közhasznú társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, valamint
ezek közeli hozzátartozója (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – a továbbiakban: Ptk. – 8:1.§ (1)
bekezdés 1 pontja ), továbbá a közhasznú társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított három évig.
Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet a személyi összeférhetetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet
végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet alapítójára (vezető szervének tagjaira) vezető tisztségviselőjére, és
vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.
A könyvvizsgálatért felelős személy a társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet, és a könyvvizsgáló
gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a
választott tisztségével összefüggő feladatait.
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Az alapító okiratot módosító okiratot Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete 351/2015. (V.28.) számú
határozatával hagyta jóvá.
Jelen alapító okiratot módosító okiratot alapító elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratával egyezőt,
cégszerűen, jóváhagyólag aláírta.
Hatvan, 2015. május 28.
Hatvan Város Önkormányzata
Alapító
képviseli: Horváth Richárd polgármester
Jelen okiratot készítettem
és ellenjegyzem.
Hatvan, 2015. május 28.
Határozat száma

: 352/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa
a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának a GABOL Audit Könyvvizsgáló és
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 3000 Hatvan, Irinyi utca 10.; képviseli: Oláh Gábor
ügyvezető; MKVK: 004062; a könyvvizsgálat ellátásáért felelős személy: Oláh Gábor könyvvizsgáló [anyja neve:
Ács Gizella; lakik: 3000 Hatvan, Irinyi utca 10.; kamarai tagsági száma: 000081]) választja meg 2015. június 1.
napjától 2018. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra. A könyvvizsgáló megbízási díja évi 300.000,-Ft +
ÁFA, azaz Háromszázezer forint + ÁFA.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 29.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 353/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb
szerve a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság jelen határozat mellékletét képező alapító
okiratának módosító okiratának szövegét elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét, hogy a társaság vonatkozásában a szükséges alapítói határozatokat meghozza, és a cégbíróság
felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratokat aláírja.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 29.
: Hatvan város polgármestere

HATVANI KÖZÉTKEZTETÉSI
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Alapító okiratot módosító okirat
Jelen okiratot aláíró alapító megállapítja, hogy Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság néven gazdasági
társaságot alapított, mely társaságot az Egri Törvényszék Cégbírósága az általa vezetett cégjegyzékbe a 10-09-034409
cégjegyzékszámon bejegyzett.
Alapító jelen okirat aláírásával egyidejűleg a társasági szerződést alapító okirattá módosítja az alábbiak szerint:

15. Könyvvizsgáló
A társaság könyvvizsgálója:
Cégnév: GABOL Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 10-09-033250
Székhely: 3000 Hatvan, Irinyi utca 10.
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Oláh Gábor
Kamarai nyilvántartási száma: MKVK 000081
Anyja születési neve: Ács Gizella
Lakcím: 3000 Hatvan, Irinyi utca 10
A megbízatás kezdő időpontja: 2015. június 1.
A megbízatás lejárta: 2018. május 31.
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Az alapító okiratot módosító okiratot Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 353/2015. (V.28.) számú
határozatával hagyta jóvá.
Jelen okiratot alapító elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratával mindenben egyezőt saját kezűleg,
jóváhagyólag aláírta.
Hatvan, 2015. május 28.
Hatvan Város Önkormányzata
képv: Horváth Richárd polgármester
alapító
Jelen okiratot készítettem:
Hatvan, 2015. május 28.
Határozat száma

: 354/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000
Hatvan, Tarjáni út 3.) tagja a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény 4. §-a értelmében a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évre szóló egyszerűsített éves beszámolójának és kiegészítő
mellékletének elfogadásáról.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város
Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a jelen képviselő-testületi határozatban
foglaltaknak megfelelően gyakorolja.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 29.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 355/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000
Hatvan, Tarjáni út 3.) tagja a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
29 §-a értelmében a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évre szóló közhasznúsági mellékletének elfogadásáról.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város
Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a jelen képviselő-testületi határozatban
foglaltaknak megfelelően gyakorolja.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 29.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 356/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000
Hatvan, Tarjáni út 3.) tagja a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 38.657 eFt
mérleg szerinti eredményének elfogadásáról azzal, hogy azt az eredménytartalékba javasolja helyezni.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város
Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a jelen képviselő-testületi határozatban
foglaltaknak megfelelően gyakorolja.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 29.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 357/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000
Hatvan, Tarjáni út 3.) tagja a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz a társaság 2015. évi üzleti
tervének elfogadása tárgyában.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város
Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a jelen képviselő-testületi határozatban
foglaltaknak megfelelően gyakorolja.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 29.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 358/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítója és
egyszemélyes tulajdonosa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) bekezdésére tekintettel a
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. második féléves feladat-végrehajtásáról
szóló szöveges beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 29.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 359/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítója és
egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Média-Hatvan Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. május 19. napján kelt, 2014. évre szóló egyszerűsített éves
beszámolóját és kiegészítő mellékletét 7.526 e Ft eszköz-forrás egyező végösszegével elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 29.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 360/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítója és
egyszemélyes tulajdonosa a társaság -11.722 eFt mérleg szerinti eredményét elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 29.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 361/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítója és
egyszemélyes tulajdonosa az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29. §-a értelmében a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.
2014. évre vonatkozó közhasznúsági éves beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 29.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 362/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) egyszemélyes

tulajdonosa és legfőbb szerve a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2015.
gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 29.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 363/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 1009-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve úgy dönt, hogy a
társaság a képviselő-testület 2015. szeptember 3-i munkaterv szerinti testületi ülésén aktuális pénzügyi és vagyoni
helyzetéről számoljon be, és ezen időpontig készítsen intézkedési tervet a vagyoni és likviditási helyzete
javítására, melyet elfogadásra terjesszen a képviselő-testület elé.”
Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 3.
: a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője
Határozat száma

: 364/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) egyszemélyes
tulajdonosa és legfőbb szerve a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
könyvvizsgálójának a GARANCIA Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (cg. száma: 16-09-015907;
adószáma: 24990321-2-16; székhelye: 5100 Jászberény, Szentháromság tér 2. 1/1.; képviseli: Beszteri Lászlóné
képviselő; MKVK: 002004, a könyvvizsgálat ellátásáért felelős személy: Beszteri Lászlóné könyvvizsgáló [anyja
neve: Jáger Mária; lakik: 5100 Jászberény, Dr. Warga László u. 20.; kamarai tagsági száma: 005734]), választja
meg 2015. június 1. napjától 2018. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra. A könyvvizsgáló megbízási díja
havi 50.000,- + ÁFA, azaz Ötvenezer forint +ÁFA.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 29.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 365/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) egyszemélyes
tulajdonosa és legfőbb szerve a társaság cégjegyzékbe bejegyzett 4.000.000,-Ft, azaz Négymillió forint összegű
törzstőkéjét 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával megemeli akként, hogy a
pénzbeli hozzájárulást 2015. június 15. napjáig a társaság bankszámlájára tőkeemelés jogcímén átutalja.
A társaság alapítója törzsbetétjét hiánytalanul a társaság rendelkezésére bocsátotta, így a törzstőke emelés
törvényi feltétele megvalósult.
A felemelt üzletrész vonatkozásában Hatvan Város Önkormányzata alapító a Ptk. 3:199.§ (1) bekezdésében
foglalt elsőbbségi jogával élve vesz részt a tőkeemelésben akként, hogy az újabb 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer
forintos vagyoni hozzájárulást teljes egészében Hatvan Város Önkormányzata bocsátja Média-Hatvan Nonprofit
Közhasznú Kft. részére.
Erre tekintettel Hatvan Város Önkormányzatának a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. meglévő 4.000.000,Ft, azaz Négymillió forint összegű törzsbetétje 4.100.000,-Ft, azaz Négymillió-egyszázezer forint összegre
emelkedik, és a társaság törzstőkéje 4.100.000,-Ft, azaz Négymillió-egyszázezer forint összeg lesz.
A szükséges pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati
rendeletben az általános tartalék terhére rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 29.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 366/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítói jogokat
gyakorló testülete és legfőbb szerve a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság részére
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés b) pontja alapján 6.400.000,-Ft, azaz Hatmilliónégyszázezer forint összeget biztosít tőketartalék jogcímén, mely összeget a társaság fejlesztési célra köteles
fordítani.
A szükséges pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati
rendeletben az általános tartalék terhére rendelkezésre áll.”

Határidő
Felelős

: 2015. június 15.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 367/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) egyszemélyes
tulajdonosa és legfőbb szerve a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat szövegét
elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság vonatkozásában a
szükséges alapítói határozatokat meghozza, és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez
szükséges egyéb okiratokat aláírja.”
Határidő
Felelős

: 2015. június 15.
: Hatvan város polgármestere

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Alapító az Egri Törvényszék Cégbíróságon a 10-09-031348 cégjegyzékszámon bejegyzett Média-Hatvan Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát 2015. május 28. napjával az alábbiak szerint módosítja:
8./ A társaság jegyzett tőkéje: 4.100.000,- Ft, azaz Négymillió-egyszázezer forint, melyből 4.100.000,-Ft pénzbeli
hozzájárulás.
9./ Az alapító törzsbetétje és annak esedékessége:
Hatvan Város Önkormányzata alapító törzsbetétjének összege: 4.100.000,- Ft, azaz Négymillió-egyszázezer
forint. Az alapító törzsbetétje azonos a társaság induló törzsbetétjével.
A társaság bejegyzését követően az alapító jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti
meg. Az üzletrészhez kapcsolódó vagyoni jogok a társaságot illetik, mivel a társaság működése során képződött
nyereség a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.
Üzletrész felosztására csak akkor kerülhet sor, ha a tulajdonos üzletrészének egy részét értékesíteni kívánja. Ha ennek
megfelelően a társaság többszemélyessé alakul át, a változást 30 napon belül be kell jelenteni a Cégbíróságnak, és az
alapító okiratot ennek megfelelően társasági szerződéssé kell módosítani. A társaság saját üzletrészét nem szerezheti
meg.
14./ A társaság könyvvizsgálója:
A társaság könyvvizsgálója:
GARANCIA Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
cg.száma: 16-09- 015907
adószáma: 24990321-2-16
címe: 5100 Jászberény, Szentháromság tér 2. 1/1
kamarai nyilvántartási száma:
képviseli: Beszteri Lászlóné képviselő
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:
Beszteri Lászlóné képviselő
kamarai nyilvántartási száma: 005734
anyja neve: Jáger Mária
lakcím: 5100 Jászberény, Dr. Warga László u. 20.
A könyvvizsgáló megbízatásának kezdő időpontja: 2015. június 1.
A könyvvizsgáló külön okirat keretében nyilatkozik, hogy olyan ok, tény, vagy körülmény, mely személyét a
könyvvizsgálói tisztség ellátásából kizárná nincs, e tisztséget feltétel nélkül elfogadta.
A könyvvizsgáló megbízatása: 2018. május 31. napjáig tart.
A könyvvizsgáló gyakorolja a 2013. évi V. törvény 3:129. §-aiban meghatározott jogokat és teljesíti az ott
meghatározott kötelezettségeket.
A könyvvizsgáló gondoskodik a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során
mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a
jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének
eredményeiről.
A könyvvizsgáló nem nyújthat a társaság részére olyan szolgáltatást, amely veszélyeztetheti közérdekvédelmi feladata
tárgyilagos és független ellátását.
A társasági könyvvizsgáló nem hívható vissza a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások miatt, s azért
sem, ha megtagadja a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradékot.

Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki
a./ az alapító vezető szervének elnöke vagy tagja, illetőleg aki a társaság ügyvezetője vagy az ügyvezető szerv tagja;
b./ a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenységek kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik;
c./a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül- kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem
pénzbeli szolgáltatásokat;
d./ az a) -c ) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:
Nem választható könyvvizsgálóvá a közhasznú társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, valamint
ezek közeli hozzátartozója (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – a továbbiakban: Ptk. 8:1.§ (1)
bekezdés 1 pontja ) –, továbbá a közhasznú társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított három
évig.
Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet a személyi összeférhetetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet
végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet alapítójára (vezető szervének tagjaira) vezető tisztségviselőjére, és
vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.
A könyvvizsgálatért felelős személy a társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet, és a könyvvizsgáló
gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a
választott tisztségével összefüggő feladatait.
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Az alapító okiratot módosító okiratot Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete 367/2015. (V.28.) számú
határozatával hagyta jóvá.
Jelen alapító okiratot módosító okiratot alapító elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratával egyezőt,
cégszerűen, jóváhagyólag aláírta.
Hatvan, 2015. május 28.
Hatvan Város Önkormányzata
Alapító
képviseli: Horváth Richárd polgármester
Jelen okiratot készítettem
és ellenjegyzem.
Hatvan, 2015. május 28.
Határozat száma

: 368/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan,
Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évre szóló egyszerűsített éves beszámolójának és kiegészítő
mellékletének elfogadásáról.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság soron következő taggyűlésén
Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen képviselő-testületi
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 29.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 369/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan,
Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény 29. §-a értelmében a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évre szóló közhasznúsági mellékletének elfogadásáról.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság soron következő taggyűlésén
Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen képviselő-testületi
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.”

Határidő
Felelős

: 2015. május 29.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 370/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan,
Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz a Hatvan-TISZK
Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság -354 eFt mérleg
szerinti eredményének elfogadásáról azzal, hogy a -354 eFt mérleg szerinti eredményt a taggyűlés az
eredménytartalékba helyezze.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság soron következő taggyűlésén
Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen képviselő-testületi
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 29.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 371/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan,
Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy a
taggyűlés a társaság társasági szerződését a jelen határozat mellékletét képező társasági szerződést módosító
okirat szövege szerinti tartalommal módosítsa.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság soron következő taggyűlésén
Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen képviselő-testületi
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 29.
: Hatvan város polgármestere

Hatvan-TISZK szakképzés-szervezési nonprofit közhasznú
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Társasági szerződést módosító okirat
Jelen okiratot aláíró tagok megállapítják, hogy Hatvani-TISZK Szakképzés-Szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság néven gazdasági társaságot alapított, mely társaságot az Egri Törvényszék Cégbírósága az általa
vezetett cégjegyzékbe a 10-09-028738 cégjegyzékszámon bejegyzett.
Alapító jelen okirat aláírásával egyidejűleg a társasági szerződést alapító okirattá módosítja az alábbiak szerint:
1.

A társaság tagjai
1.1

Név:
Tulajdonosi jog gyakorlója
Székhelye
Cg.száma
adószáma:

Magyar Állam
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.
01-10-045 784
14077340-2-44

1.2

Név:
Székhely:
Képviseletre jogosult neve:
Anyja neve:
Lakcím:

Hatvan Város Önkormányzata
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Horváth Richárd
Boroskai Anna Ilona
3000 Hatvan, Kölcsey utca 72.

1.3

Név:

KMKK Középkelet-magyarországi
KözlekedésiKözpont Zártkörűen működő
Részvénytársaság
16-10-001794
5000 Szolnok, Nagysándor József út 24
Uti Csaba vezérigazgató
Liptai Éva

Cégjegyzékszám:
Székhely:
Képviseletre jogosult neve:
Anyja neve:

Lakcím:
8.

3000 Hatvan, Peresi út 16.

Az egyes tagok törzsbetétje

8.1.

Név: Magyar Állam
tulajdonosi jog gyakorlója : Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Törzsbetét összege: 200.000 Ft (kettőszázezer forint) készpénz

8.2

Név: Hatvan Város Önkormányzata
Törzsbetét összege: 400.000 Ft (négyszázezer forint) készpénz

8.3.1.

Név: KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési
Részvénytársaság
Törzsbetét összege: 100.000 Ft (százezer forint) készpénz

13.7.

Az egyes tagokat megillető szavazatok száma:
Magyar Állam
Hatvan Város Önkormányzata
KMKK Középkelet-magyarországi
Közlekedési Központ Zártkörűen működő
Részvénytársaság.

Központ

Zártkörűen

működő

szavazatszám: 2
szavazatszám: 4

szavazatszám: 1

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Az alapító okiratot módosító okiratot a társaság taggyűlése …/2015.(05.29.) számú határozatával hagyta jóvá.
Jelen okiratot alapító elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratával mindenben egyezőt saját kezűleg,
jóváhagyólag aláírta.
Hatvan, 2015. május 29.
Magyar Állam
tulajdonjog gyakorlója: Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt.
képv.:

Hatvan Város Önkormányzata
képv.: Horváth Richárd polgármester

KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési
Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság
képv.: Úti Csaba vezérigazgató
Jelen okiratot készítettem
és ellenjegyzem:
Hatvan, 2015. május 29.
Határozat száma

: 372/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvan Városért” Közalapítvány 2014. évi beszámolóját és
közhasznúsági jelentését elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2015. június 15.
: „Hatvan Városért” Közalapítvány kuratóriumi elnöke
Határozat száma

: 373/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan Város Településszerkezeti Tervének
elfogadásáról szóló 442/2009. (VIII. 27.) számú határozatát az alábbi mellékletek szerint módosítja:
1. melléklet: Hatvan Város Településszerkezeti Fedvényterve (M=1:10 000);
2. melléklet: Hatvan Város Településszerkezeti Tervi leírásának módosítása;
3. melléklet: Változások bemutatása;
4. melléklet: A település területi mérlege
5. melléklet: A területrendezési tervvel való összhang igazolása;
6. melléklet: A tervezési területek biológiai aktivitásérték számítása.”
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a főépítész útján

(A 373/2015. (V. 28.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!)
Határozat száma

: 374/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Hatvan város településfejlesztési koncepciójának
tervezetét.”
Határidő
Felelős

: azonnal és folyamatos
: Hatvan város polgármestere a főépítész útján
Határozat száma

: 375/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Hatvan város integrált településfejlesztési
stratégiájának tervezetét.”
Határidő
Felelős

: azonnal és folyamatos
: Hatvan város polgármestere a főépítész útján
Határozat száma

: 376/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat által a
személyes gondoskodás körében végzett 2014. évi feladatellátásról szóló beszámolót, elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2015. június 5. (tájékoztatásra)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 377/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan,
Balassi B. út 44.) 265/2011. (V. 26.) képviselő-testületi határozattal elfogadott, a 324/2013. (V. 30.), valamint a
448/2014. (V. 29.) számú képviselő-testületi határozattal módosított, a jelen határozat mellékletét képező
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja.”
Határidő
Felelős

: 2015. július 1. (az alapító okirat kiadására)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

(A 377/2015. (V. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 378/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros
L. út 49-51.) 266/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, a 325/2013. (V. 30.), valamint a
447/2014. (V. 29.) számú képviselő-testületi határozattal módosított, a jelen határozat mellékletét képező
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja.”
Határidő
Felelős

: 2015. július 1. (az alapító okirat kiadására)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

(A 378/2015. (V. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 379/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan,
Bajcsy-Zsilinszky út 10.) 267/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, a 431/2011. (VII.
21.), az 525/2011. (IX. 14.), a 326/2013. (V. 30.), valamint a 448/2014. (V. 29.) számú képviselő-testületi
határozattal módosított, a jelen határozat mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát jóváhagyja.”
Határidő
Felelős

: 2015. július 1. (az alapító okirat kiadására)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

(A 379/2015. (V. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)

Határozat száma

: 380/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor K.
u. 13.) 268/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, a 327/2013. (V. 30.), valamint a
449/2014. (V. 29.) számú képviselő-testületi határozattal módosított, a jelen határozat mellékletét képező
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja.”
Határidő
Felelős

: 2015. július 1. (az alapító okirat kiadására)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

(A 380/2015. (V. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 381/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós
A. u. 3.) 269/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, a 328/2013. (V. 30.), valamint a
450/2014. (V. 29.) számú képviselő-testületi határozattal módosított, a jelen határozat mellékletét képező
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja.”
Határidő
Felelős

: 2015. július 1. (az alapító okirat kiadására)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

(A 381/2015. (V. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 382/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai u.
9.) 270/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, 479/2012. (VII. 11.), a 329/2013. (V. 30.),
valamint a 451/2014. (V. 29.) számú képviselő-testületi határozattal módosított, a jelen határozat mellékletét
képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja.”
Határidő
Felelős

: 2015. július 1. (az alapító okirat kiadására)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

(A 382/2015. (V. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 383/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan,
Vörösmarty tér 1.) 271/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, 330/2013. (V. 30.),
valamint a 452/2014. (V. 29.) számú képviselő-testületi határozattal módosított, a jelen határozat mellékletét
képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja.”
Határidő
Felelős

: 2015. július 1. (az alapító okirat kiadására)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

(A 383/2015. (V. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 384/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati
Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 850/2014. (XI. 14.)
számú képviselő-testületi határozattal elfogadott és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, 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. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosító okirat és a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. június 1. (az alapító okirat kiadására)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

(A 384/2015. (V. 28.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!)

Határozat száma

: 385/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér
3.) 697/2013.(X. 14.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott és egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát, 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, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosító okirat és a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. június 1. (az alapító okirat kiadására)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

(A 385/2015. (V. 28.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!)
Határozat száma

: 386/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul az Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan,
Kossuth tér 3.) költségvetésének megemeléséhez az új székhelyének 2015. évi bérleti díja vonatkozásában bruttó
3.556.000,-Ft összegben, amelyet Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati
rendelet alapján az általános tartalék terhére biztosít.”
Határidő
Felelős

: 2015. június 1. (bérleti szerződés megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 387/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat jelen határozat melléklete szerinti
tevékenységeinek felsorolását.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 28. (átvezetésre)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

(A 387/2015. (V. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 388/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 338/2015. (V. 14.) számú határozatát módosítja, és annak
szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az új gépjárművek vásárlásáról szóló
előterjesztést. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat 2 db, az
Önkormányzati Rendészeti Osztály feladatellátásához szükséges új gépjármű beszerzése iránt, és a
legmegfelelőbb új gépjárművek és pénzügyi konstrukció kiválasztásával kösse meg az új gépjárművek
beszerzésére vonatkozó szerződést, a közbeszerzésekre vonatkozó hatályos szabályok figyelembe vételével.
A kiválasztásra kerülő pénzügyi konstrukció szerinti önrészhez és a 2015. évben fizetendő díjra vonatkozóan a
képviselő-testület a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 15.) önkormányzati rendeletben az
általános tartalék terhére összesen 6.250.000,- Ft összeget biztosít.””
Határidő
Felelős

: 2015. május 31. (a tárgyalások megkezdésére)
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 389/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az „UNICEF Gyerekbarát Település” cím
elnyerésére. A pályázat benyújtása pénzügyi kötelezettséggel nem jár. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan
város polgármesterét a szükséges dokumentumok aláírására és nyilatkozatok megtételére.”
Határidő
Felelős

: 2015. július 15. (pályázat benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Határozat száma

: 390/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
felhívására „Fogyasztóbarát Település” cím elnyerésére. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét a szükséges dokumentumok aláírására és a nyilatkozatok megtételére. A pályázat benyújtása
pénzügyi kötelezettséggel nem jár.”

Határidő
Felelős

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

: 391/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi közbeszerzésekről szóló statisztikai összegezést a
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 31. (éves statisztikai összegezés megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

(A 391/2015. (V. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 392/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt 2015. évi közbeszerzési tervet.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 30. (honlapon történő közzétételre)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

Hatvan Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési terve

Eljárásrend

A beszerzés
becsült értéke
(nettó)

Eljárás tervezett
indítása

1.

A Hatvani 5. sz. Általános
Iskolánál napelemes
rendszer kiépítése a
KEOP-2014-4.10.0/N
azonosítószámú pályázat
keretében

Nemzeti
eljárásrend

24.500.000.-Ft

2015. április 15-ig

2.

A Hatvani Kodály Zoltán
Általános Iskola felújítása
a KEOP-5.5.0/A
azonosítószámú pályázat
keretében

Nemzeti
eljárásrend

147.994.312.-Ft

2015. április 30-ig

3.

A Hatvani Százszorszép
Óvoda és a Liszt Ferenc
Művelődési Ház felújítása
a KEOP-5.5.0/A
azonosítószámú pályázat
keretében

Nemzeti
eljárásrend

105.175.807.-Ft

2015. április 30-ig

4.

Kivitelezési munkák
megrendelése a KEOP6.5.0/14 azonosítószámú
pályázattal kapcsolatban

5.

Műszaki ellenőri
szolgáltatás megrendelése
a KEOP-6.5.0/14
azonosítószámú
pályázattal kapcsolatban

6.

Demonstrációs eszközök
beszerzése a KEOP6.5.0/14 azonosítószámú
pályázattal kapcsolatban

Ssz.

Eljárás tárgya

Kbt. 18. §
alkalmazása

Nemzeti
eljárásrend

441.718.110.-Ft

2015. január 31-ig

Nemzeti
eljárásrend

8.803.150.-Ft

2015. március 31-ig

Nemzeti
eljárásrend

24.000.000.-Ft

2015. május 31-ig

7.

ATL kommunikációs
feladatok elvégzése a
KEOP-6.5.0/14
azonosítószámú
pályázattal kapcsolatban

Nemzeti
eljárásrend

24.000.000.-Ft

2015. május 31-ig

8.

BTL rendezvényszervezési
feladatok elvégzése a
KEOP-6.5.0/14
azonosítószámú
pályázattal kapcsolatban

Nemzeti
eljárásrend

14.992.126.-Ft

2015. május 31-ig

9.

Tanulmányok, vizsgálatok
megrendelése a KEOP7.9.0 azonosítószámú
pályázat keretében

Nemzeti
eljárásrend

23.600.000.-Ft

2015. január 31-ig

10.

Környezeti hatásvizsgálati
dokumentáció átdolgozása
a KEOP-7.9.0
azonosítószámú pályázat
keretében

Nemzeti
eljárásrend

7.100.000.-Ft

2015. január 31-ig

11.

Tervezési szolgáltatás
megrendelése a KEOP7.9.0 azonosítószámú
pályázat keretében

Nemzeti
eljárásrend

54.400.000.-Ft

2015. május 31-ig

12.

Engedélyezési
tervdokumentáció,
vázlatrajzok elkészítése és
a kapcsolódó feladatok
elvégzése a TIOP-1.2.1.A15 azonosítószámú
pályázattal kapcsolatban

Nemzeti
eljárásrend

13.000.000.-Ft

2015. február 15-ig

13.

Kivitelezési munkák
megrendelése a TIOP1.2.1.A-15 azonosítószámú
pályázattal kapcsolatban

Nemzeti
eljárásrend

390.613.858-Ft

2015. május 31-ig

14.

Projektmenedzsment
szolgáltatás megrendelése
a TIOP-1.2.1.A-15
azonosítószámú
pályázattal kapcsolatban

Nemzeti
eljárásrend

16.000.000.-Ft

2015. március 31-ig

15.

Műszaki ellenőri feladatok
megrendelése a TIOP1.2.1.A-15 azonosítószámú
pályázattal kapcsolatban

Nemzeti
eljárásrend

9.200.000.-Ft

2015. március 31-ig

16.

Kiviteli tervdokumentáció
elkészítése és a kapcsolódó
feladatok elvégzése a
TIOP-1.2.1.A-15
azonosítószámú
pályázattal kapcsolatban

Nemzeti
eljárásrend

11.500.000.-Ft

2015. március 31-ig

17.

Berendezések beszerzése a
TIOP-1.2.1.A-15
azonosítószámú
pályázattal kapcsolatban

Nemzeti
eljárásrend

18.000.000.-Ft

2015. május 31-ig

18.

IKT eszközök beszerzése a
TIOP-1.2.1.A-15
azonosítószámú
pályázattal kapcsolatban

Nemzeti
eljárásrend

10.000.000.-Ft

2015. május 31-ig

19.

Nyilvánosság
biztosításával kapcsolatos
feladatok elvégzése a
TIOP-1.2.1.A-15
azonosítószámú
pályázattal kapcsolatban

Nemzeti
eljárásrend

9.400.000.-Ft

2015. május 31-ig

20.

Engedélyezési
tervdokumentáció
elkészítése és a kapcsolódó
feladatok elvégzése az
ÉMOP-2.1.1/A-12-k22012-0004 azonosítószámú
pályázattal kapcsolatban

Nemzeti
eljárásrend

50.000.000.-Ft

2015. július 31-ig

21.

Szakmai szakértői
szolgáltatások
megrendelése az ÁROP1.A.3-2014-2014-0008
azonosítószámú pályázat
keretében

Nemzeti
eljárásrend

15.037.000.-Ft

2015. április 15-ig

22.

Gáz energia beszerzése

Nemzeti
eljárásrend

35.328.000.-Ft

2015. március 31-ig

23.

Közvilágítási villamos
energia beszerzése

Nemzeti
eljárásrend

9.829.806.-Ft

2015. október 31-ig

24.

Tisztítószerek, irodaszerpapíráru és utántöltő
anyagok beszerzése

Nemzeti
eljárásrend

12.000.000.-Ft

2015. július 31-ig

25.

Villamos energia
beszerzése

Nemzeti
eljárásrend

9.966.000.-Ft

2015. október 31-ig

26.

Színháztechnikai eszközök
beszerzése a TIOP-1.2.1.A15 azonosítószámú
pályázattal kapcsolatban

Nemzeti
eljárásrend

40.000.000.-Ft

2015. május 31-ig

27.

Fák és cserjék beszerzése

Nemzeti
eljárásrend

10.875.000.-Ft

2015. február 15-ig

28.

Hatvani Szent István
Általános Iskola
épületenergetikai
korszerűsítése

Nemzeti
eljárásrend

105.000.000.-Ft

2015. május 15-ig

29.

Projektmenedzsment
szolgáltatás megrendelése
a TIOP-1.2.1.A-15
azonosítószámú
pályázattal kapcsolatban

Nemzeti
eljárásrend

10.800.000.-Ft

2015. május 31-ig

30.

Kiviteli tervdokumentáció
elkészítése és a kapcsolódó
feladatok elvégzése a
TIOP-1.2.1.A-15
azonosítószámú
pályázattal kapcsolatban
Határozat száma

Nemzeti
eljárásrend

10.500.000.-Ft

2015. május 31-ig

: 393/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 144/2015. (III. 17.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 30.
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Határozat száma

: 394/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 110/2015. (II. 26.) számú határozatát módosítja, és annak
szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TIOP-1.2.1.A-15/1 kódszámú, „Agóra – multifunkcionális
közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című
pályázat keretében „Kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű, a Kbt. 40. § (3) és (4) bekezdésében
meghatározottak szerinti közbeszerzési eljárást indít, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében.
A beszerzés becsült értéke nettó 390.613.858.-Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű,
390.613.858.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében lefolytatandó
közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.)
számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Tóth Ivett, pályázati osztályvezető;
3.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető;
4.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.””
Határidő
Felelős

: 2015. május 30. (a módosítás átvezetésére)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 395/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Fák szállítása és zöldterület-rendezési feladatok
elvégzése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás
keretében. A beszerzés becsült értéke nettó 550.000.-Ft.
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Lestyán Balázs önkormányzati képviselői kerete
terhére biztosított.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Fák szállítása és zöldterület-rendezési feladatok
elvégzése” elnevezésű, nettó 550.000.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás
keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló
bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján
köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető;
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 30. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

Határozat száma

: 396/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 158/2015. (III. 26.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 30.
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 397/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Városi jel elkészítése” elnevezésű közbeszerzési eljárást
indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke
21.023.622.-Ft.
A megvalósítás tervezett helyszíne: Radnóti téri körforgalom.
A pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások költséghelyen biztosított.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Városi jel elkészítése” elnevezésű, 21.023.622.-Ft nettó
becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési
eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ.
A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat
alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Incze Enikő, ügyintéző;
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.”
Határidő
Felelős

: 2015. június 5. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Határozat száma

: 398/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatás” „B” alcél című pályázati felhívásra. A pályázat becsült összköltsége 48.500.095.Ft. Igényelt támogatás összeg 15 millió Ft. A pályázat benyújtásához 33.500.095.-Ft pályázati önerő szükséges. A
pályázati önrész Hatvan Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a Környezetvédelmi és
Vízgazdálkodási Alap költségsoron rendelkezésre áll. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét a pályázat benyújtására és a pályázathoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. június 9. (pályázat benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Határozat száma

: 399/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatás” „C” alcél című pályázati felhívásra. A pályázat becsült összköltsége 24.511.000.Ft. Igényelt támogatási összeg 12.255.500.-Ft. A pályázat benyújtásához 12.255.500.-Ft pályázati önerő
szükséges. A pályázati önrész Hatvan Város Önkormányzata költségvetésében felhalmozási hitel költségsoron
rendelkezésre áll. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtására és a
pályázathoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. június 9. (pályázat benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Határozat száma

: 400/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása” című pályázat lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI.
25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles
eljárni.
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll:
1. Schósz Gabriella osztályvezető;
2. Tóth Ivett osztályvezető;
3. Lestyán Balázs alpolgármester;
4. Fillérné Oravecz Rózsa beruházási ügyintéző;
5. Misi Balázs útügyi ügyintéző;
6. Rácz Gabriella pályázati ügyintéző”

Határidő
Felelős

: azonnal (munkacsoport megalakulására)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Határozat száma

: 401/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani Kézilabda és Szabadidő
Sportegyesületnek „a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról,
a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól” szóló 107/2011. (VI.30.)
Kormányrendelet alapján a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott sportfejlesztései programja
megvalósításához, – a sportfejlesztési program elfogadása esetén – a Hatvani Kézilabda és Szabadidő
Sportegyesület részére a 110/2014 (II. 13.) sz. és a 877/2014 (XI. 27.) sz. határozatokban biztosított összesen
294.177.729,- Ft támogatáson felül további 100.000.000,- Ft támogatást biztosít.
A támogatás összege a 2016. évi költségvetésbe kerül betervezésre.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 31.
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Határozat száma

: 402/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális
Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt felhívásra Lesznai Anna szobor elkészítésére. A megvalósítás becsült
értéke 10.000.000,- Ft, melyhez 30 % önerő szükséges, melynek becsült értéke max. 3.000.000,- Ft. A
pályázathoz szükséges önerő fejlesztési hitel terhére rendelkezésre áll.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok
aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. június 15. (pályázat benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Határozat száma

: 403/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt pályázat
előkészítésére és lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú
képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni.
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll:
1.) Szinyei András alpolgármester;
2.) Philipp Frigyes főépítész;
3.) Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző.”
Határidő
Felelős

: 2015. június 1. (munkacsoport megalakulására)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Határozat száma

: 404/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt
pályázatra Nagy Róbert szobrász (3700 Kazincbarcika, Iskola u. 17.), Mihály Anna képzőművész (1087 Budapest,
Százados út 3-13.) és Laczik Csaba szobrász, restaurátor (3012 Nagykökényes, Klapka u. 17.) pályázati
dokumentációját nyújtja be, velük szándéknyilatkozatot köt. Az önkormányzat a három pályamű közül a Kollégium
döntése által kiválasztott alkotást valósítja meg.”
Határidő
Felelős

: döntés utáni megvalósítás
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Határozat száma

: 405/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani, Szúnyog-szigeten 55m hosszú vadhálós
kerítésszakaszok építésével a Mézsorás Építőipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész u. 64.) bízza meg bruttó
299.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben az
általános tartalékkeret költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2015. június 20. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

Határozat száma

: 406/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Erzsébet téren kialakításra kerülő nyilvános
illemhelyhez kapcsolódó betonozási keretet a B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-től (székhely: 2200 Monor,
Mátyás király u. 11.) rendeli meg bruttó 146.304,- Ft összegben, mint a termék kizárólagos magyarországi
gyártójától és forgalmazójától.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben az
általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

: 407/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Erzsébet téren kialakításra kerülő nyilvános
illemhelyhez kapcsolódó engedélyezési terv elkészítésével a Sisák Art Építésziroda Kft.-t (székhely: 3060 Pásztó,
Tar Lőrinc út 30.) bízza meg bruttó 171.450,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben az
általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

: 408/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású intézmények 2015. évi
felújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keret felosztásának elfogadásáról szóló 223/2015. (III. 26.) számú
határozatát annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 31. (feladatok végrehajtására)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

2015. évi intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási feladatterv
Óvodák

(bruttó E Ft)

Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós A. u. 3.)
Bejárati lépcső egyik felének átalakítása, babakocsival történő közlekedés céljából.

400

A nagycsoportos homokozó fölé az árnyékolás megoldása.

290

Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor K. u. 13.)
1 db csoport szobában redőny felszerelése.

127

Anyagköltség biztosítása a térkövezés befejezéséhez az udvari motoros pályával kapcsolatban.

300

Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai u. 9.)
Az óvoda új udvarrészét határoló kerítés kicserélése, valamint labdafogó háló kialakítása.

500

Kerékpár tároló kialakítása.

300

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy Zs. út 10.)
Konyha belső gázhálózat átalakítása, hozzá kapcsolódó terv készítése.

1 611

Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.)
Faltőjárda építése a lábazat bizonyos részeihez a csapadékvíz elvezetése miatt.

168

Beépített szekrény bontása.
Általános iskolák

77

Hatvani 5. Sz. Általános Iskola (3000 Hatvan, Szabadság u. 13.)
Konyha belső gázhálózatának átalakítása.

714

Az orvosi szobában karral működtethető hideg-meleg vizes kézmosó, falra szerelt
kézfertőtlenítő-szer adagoló, falra szerelt papírtörlő adagoló felszerelése.

39

Két tanteremben a padló burkolatának cseréje.

534

Hatvani Szent István Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy Zs. út 8.)
Háztartási terem kialakítása (bemutató konyha).

2 551

A munka-, tűz- és környezetvédelmi szemle által megállapított hiányosságok javítása, pótlása. A
2014 őszén megtartott munka-, tűz- és környezetvédelmi szemle során megállapításra került,
hogy az épület és a gépek érintésvédelmi jegyzőkönyve lejárt. Az épület meglévő villámvédelmi
(08/2010.) jegyzőkönyvében és az erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálati
jegyzőkönyvében (07/2010.) feltárt hibák nincsenek dokumentált módon javítva.

3 728

Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (3000 Hatvan, Rákóczi út 4.)
A tornaterem alsó szigetelésének, parkettájának cseréje.

2 818

Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény és Speciális Szakiskola (3000 Hatvan, Ratkó József u. 10.)
A számítástechnika teremben a leváló mennyezet javítása, és a fal vizesedésének elhárítása.

500

Az iskola bejáratánál kialakított út egy részének javítása, gyalogos járda kiépítése.

888

Középiskolák
Hatvani Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
Kollégium épülete (3000 Hatvan, Vécsey u. 2/a.)
Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálati, érintésvédelmi- és villámvédelmi
jegyzőkönyvekben felvett hiányosságok javítása
Széchenyi István Római Katolikus Középiskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6.)
Kerítés építése a Bezerédi utca felől.
Az iskolai futópálya helyreállítása, salak burkolattal, valamint ugrógödör áthelyezése.
Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.)
Az orvosi rendelő vizsgálójában kézmosási lehetőség kialakítása.

3 120
54
1 595
128

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat:
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Bölcsőde (3000 Hatvan, Hajós A. út 1.)
A Katica csoport udvarán lévő ütésálló burkolattal ellátott felület javítása.

Rendelő
Gyermekorvosi rendelők és védőnői szolgálat (3000 Hatvan,Bajcsy-Zs. út 4/a.)
A parkoló és a kapu megvilágításának kiépítése.

70

(bruttó E Ft)
477

intézmények szabványossági, villámvédelmi felülvizsgálata és javítása

4 560

tartalékkeret

4 451

Összesen:

30 000
Határozat száma

: 409/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 316/2015. (IV. 30.) számú határozatát módosítja oly
módon, hogy a „(székhely: 3000 Hatvan, Külterület 024/16 hrsz.)” szövegrész helyébe a „(székhely: 1144
Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.)” szövegrészt lépteti.”
Határidő
Felelős

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

: 410/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az intézmények villámvédelmi, erősáramú berendezések
tűzvédelmi, érintésvédelmi jegyzőkönyvek elkészítésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000
Hatvan, Gorkij út 8.) bízza meg bruttó 4.559.300,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt.

Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási kiadások között a 2015. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

: 411/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola tornatermének
alsó szigetelésének, valamint parkettájának cseréjéhez kapcsolódó munkával a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000
Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 2.817.040,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási kiadások között a 2015. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

: 412/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szent István Általános Iskola épületében háztartási
terem kialakításához (bemutató konyha) kapcsolódó munkával a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor
Áron u. 22.) bízza meg bruttó 2.550.160,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási kiadások között a 2015. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

: 413/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felszíni csapadékvíz elvezetési feladat 2014. évi ellátásáról
szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja.”
Határozat száma

: 414/2015. (V. 28.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az út-híd karbantartási feladatterv 2014. évi végrehajtásáról
szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja.”

KIVONAT
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből
Napirendi pont címe:
Tájékoztató a Hatvan és térsége szennyvízelvezető rendszer bővítése, fejlesztése, teljes kiépítése
garanciális időszak lezárásáról
Előterjesztő, előadó: Horváth Richárd polgármester
Kivonat szövege:
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan és térsége szennyvízelvezető rendszer bővítése, fejlesztése, teljes kiépítése
garanciális időszak lezárásáról szóló tájékoztatót és azt a szóban kiegészített írásbeli előterjesztésnek
megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.”

HIRDETMÉNY
BÉLYEGZŐ ÉRVÉNYTELENÍTÉSÉRŐL

A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal közzéteszi, hogy a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, 2. Hatvan”
feliratú, Magyarország címerével ellátott körbélyegző elveszett.
A bélyegző használata 2015. május 27-étől érvénytelen.

Hatvan, 2015. május 27.

dr. Szikszai Márta
jegyző

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

