2015. évi 19. szám

2015. szeptember 4.

TARTALOMJEGYZÉK

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
• 22/2015. (IX. 4.) önkormányzati rendelete
a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati
rendelet módosításáról
23/2015. (IX. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
24/2015. (IX. 4.) önkormányzati rendelete
a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
25/2015. (IX. 4.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
26/2015. (IX. 4.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló
15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
27/2015. (IX. 4.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2015. SZEPTEMBER 3-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2015. (IX. 4.) önkormányzati rendelete
a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 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 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 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
2015. évi költségvetésének
a)

finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal)
csökkentett bevételi főösszegét
7.220.536 e Ft-ban

b) kiadási főösszegét
állapítja meg.

8.607.478 e Ft-ban

(2)

A 2015. évi működési költségvetés egyenlege -105.965 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli
bevételekből (pénzmaradványból: 105.965 e Ft) biztosítja az önkormányzat.

(3)

A 2015. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -1.280.977 e Ft. Ennek finanszírozását egyrészt
pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 419.382 e Ft), másrészt hitelfelvétellel (861.595 e Ft)
biztosítja 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
jd) Vízi-közmű számla (érdekeltségi bevétel)
k) Fejlesztési hitel
Önkormányzati bevétel összesen:

408.938 e Ft
2.372.290 e Ft
51.000 e Ft
7.000 e Ft
693.688 e Ft
99.361 e Ft
3.287.728 e Ft
13.176 e Ft
287.355 e Ft
276.420 e Ft
735 e Ft
36.830 e Ft
211.362 e Ft
861.595 e Ft
8.607.478 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) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai
ac) önkormányzati működési kiadások
b) Felhalmozási kiadások:
ba) önkormányzati beruházások
beruházás
felújítás
felhalmozásra átadott
kölcsönök
bb) intézményi felhalmozási kiadások:
beruházások
felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök

1.608.454 e Ft
734.303 e Ft
1.520.191 e Ft

3.153.150 e Ft
522.088 e Ft
640.077 e Ft
1.626 e Ft
33.193 e Ft
2.050 e Ft

c) Tartalék
ca) KEOP Szennyvízberuházás céltartalék
cb) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap
cd) Általános tartalék
ce) Ingyenes tankönyvtámogatás
cf) Elkülönített egyensúlyi tartalék

200.428 e Ft
83.879 e Ft
7.471 e Ft
10.000 e Ft
5.000 e Ft

d) Hiteltörlesztés

85.568 e Ft

e) A létszámkeret:
- a költségvetési szervekre:
- közfoglalkoztatottakra:
Önkormányzati kiadás összesen:

470,25 fő
80 fő
8.607.478 e Ft”

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási előirányzat változásokat a 3., 4., és 5. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet 2015. szeptember 5-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. július 1-jétől kell alkalmazni.
Hatvan, 2015. szeptember 3.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

(A 22/2015. (IX. 4.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!)

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2015. (IX. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
R.) 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul:
2. § Ez a rendelet 2015. szeptember 5-én lép hatályba és 2015. szeptember 6-án hatályát veszti.
Hatvan, 2015. szeptember 3.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

1. melléklet a 23/2015. (IX. 4.) önkormányzati rendelethez
1.

A R. 5. mellékletének 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság által meghatározott sportegyesületek részére a
kedvezmény mértéke az 1. pontban meghatározott bérleti díjak legfeljebb 70%-a.”

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2015. (IX. 4.) önkormányzati rendelete
a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet 12. § (3)-(5)
bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A pályázaton elnyert teljes összeg felhasználásáról szóló elszámolás és szakmai beszámoló
benyújtásának határideje legkésőbb a tárgyévet követő év január hó 31. napja (3. melléklet: Elszámoló lap).

(4) A pályázó kérelme alapján az illetékes bizottságok döntenek a támogatási céltól eltérő módon történő
felhasználás engedélyezéséről. Amennyiben a program nem valósult meg, illetve amennyiben a pályázó az
elszámolási kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget, valamint a támogatást a támogatási céltól eltérő
módon – az illetékes bizottságok engedélye nélkül – használta fel, köteles a már kiutalt támogatás összegét a
mindenkori törvényes mértékű késedelmi kamat összegével növelve Hatvan Város Önkormányzata részére
visszautalni. A támogatásnak a támogatási céltól eltérő módon és az illetékes bizottságok engedélye nélkül
történő felhasználása esetén az illetékes bizottságok döntenek a már átutalt támogatás visszafizetéséről.
(5) Az elszámolás keretében csak a tárgyévben kiállított számlák fogadhatók el. A támogatás felhasználását a
Gazdálkodási Iroda a tárgyévet követő év február 20-ig ellenőrzi. Az ellenőrzés eredményéről a tárgyévet követő
év február 28. napjáig írásban összesített tájékoztatót készít az illetékes bizottságok részére, melynek
elfogadásáról az illetékes bizottságok döntenek.”
2. § Ez a rendelet 2015. szeptember 5-én lép hatályba, és 2015. szeptember 6-án hatályát veszti.
Hatvan, 2015. szeptember 3.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2015. (IX. 4.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § A képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 13. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A tanácskozás rendjének megzavarása esetén a polgármester rendreutasíthatja a rendzavarót, ismétlődő
rendzavarás esetén pedig az érintettet – a képviselő kivételével – a terem elhagyására kötelezheti.”
2. § A R. 51. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„51. § (1) A képviselő-testület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt a választópolgárok huszonöt
százaléka kezdeményezi.
(2) A népszavazásra feltett konkrét kérdést a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 39. §-ában foglaltak
szerint kell megfogalmazni.
(3) A konkrét kérdést a kezdeményezésben megfogalmazott formában kell népszavazásra bocsátani.”
3. § (1) A R. 6. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A R. 7. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
4. § (1) Ez a rendelet 2015. szeptember 5-én lép hatályba, és 2015. szeptember 6-án hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a R. 20. § (1) bekezdés h) pontja.
Hatvan, 2015. szeptember 3.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

1. melléklet a 25/2015. (IX. 4.) önkormányzati rendelethez
1.

A R. 6. mellékletének az „Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság” alcím alatti 8. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„8.
A bizottság dönt, hogy a sportegyesületek közül mely szervezetek milyen időtartamban, és milyen
mértékben jogosultak a kedvezményes terembérlet és sportpálya bérlet igénybe vételére.”

2.

A R. 6. melléklete az „Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság” alcím alatt a következő 13. és 13a.
ponttal egészül ki:
„13. A pályázó kérelme alapján dönt a támogatási céltól eltérő módon történő felhasználás
engedélyezéséről. (A hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati
rendelet)

13a. A támogatásnak a támogatási céltól eltérő módon és a bizottság engedélye nélkül történő
felhasználása esetén a bizottság dönt a már átutalt támogatás visszafizetéséről. (A hatvani civil
szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet)”
3.

A R. 6. mellékletének az „Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság” alcím alatti 14. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„14. A támogatás felhasználását a Gazdálkodási Iroda tárgyévet követő év február 20-ig ellenőrzi. Az
ellenőrzés eredményéről a tárgyévet követő év február 28. napjáig írásban összesített tájékoztatót
készít a bizottság részére, melynek elfogadásáról a bizottság dönt. (A hatvani civil szervezetek
támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet)”

4.

A R. 6. melléklete az „Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság” alcím alatt a következő 14a. ponttal
egészül ki:
„14a. Nem részesíthető pénzügyi támogatásban egy évig az a civil szervezet vagy egyházközség, amely a
kapott pénzügyi támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el, és ennek tényét a bizottság
határozatba foglalta. (A hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati
rendelet)”

5.

A R. 6. melléklete a „Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság” alcím alatt a következő 14b. ponttal
egészül ki:
„14b. Jóváhagyja a Hatvani Városgondnokság és a Hatvani Szolgáltató Intézmény szervezeti és működési
szabályzatát.”

6.

A R. 6. melléklete a „Szociális és Lakásügyi Bizottság” alcím alatt a következő 15. és 15a. ponttal egészül
ki:
„15. A pályázó kérelme alapján dönt a támogatási céltól eltérő módon történő felhasználás
engedélyezéséről. (A hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati
rendelet)
15a. A támogatásnak a támogatási céltól eltérő módon és a bizottság engedélye nélkül történő
felhasználása esetén a bizottság dönt a már átutalt támogatás visszafizetéséről. (A hatvani civil
szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet)”

7.

A R. 6. mellékletének a „Szociális és Lakásügyi Bizottság” alcím alatti 16. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„16. A támogatás felhasználását a Gazdálkodási Iroda tárgyévet követő év február 20-ig ellenőrzi. Az
ellenőrzés eredményéről a tárgyévet követő év február 28. napjáig írásban összesített tájékoztatót
készít a bizottság részére, melynek elfogadásáról a bizottság dönt. (A hatvani civil szervezetek
támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet)”

8.

A R. 6. melléklete a „Szociális és Lakásügyi Bizottság” alcím alatt a következő 16a. ponttal egészül ki:
„16a. Nem részesíthető pénzügyi támogatásban egy évig az a civil szervezet vagy egyházközség, amely a
kapott pénzügyi támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el, és ennek tényét a bizottság
határozatba foglalta. (A hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati
rendelet)”
2. melléklet a 25/2015. (IX. 4.) önkormányzati rendelethez

1.

A R. 7. melléklete a következő 33c. ponttal egészül ki:
„33c. Megadja a hozzájárulást önkormányzati tulajdonú területet, műtárgyat, létesítményt érintő polgári célú
pirotechnikai tevékenységhez.”

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2015. (IX. 4.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III.
30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat vagy az intézményei által szervezett rendezvényeken az önkormányzat vagy az
önkormányzat intézményei által nyújtott kereskedelmi, vendéglátó-ipari tevékenység – ide értve a (2)

bekezdésben meghatározott kiemelt időszakokat – mentes a közterület-használati engedélyezési kötelezettség és
díjfizetési kötelezettség alól.”
2. § A R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A közterület használati engedélyben foglalt jogok és kötelezettségek – az önkormányzat kizárólagos
részvételével működő gazdasági társaságok részére megadott engedély kivételével - másra nem ruházhatók át.”
3. § A R. 14. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A rendezvény megtartásához szükséges szakhatósági engedélyek vagy hozzájárulások beszerzése a
rendező feladata. Eltérő használatra vonatkozó engedély alapján a rendezvény csak akkor kezdhető meg, ha
annak megtartásához szükséges szakhatósági engedélyek és hozzájárulások rendelkezésre állnak. Ezek
meglétét az engedélyező hatóság ellenőrizheti.”
4. § 15/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15/B. § A közrend, közbiztonság, közegészség és kulturális értékek védelme céljából a 12. mellékletben
meghatározott egészségügyi, gyermekjóléti, nevelési, oktatási, szociális, kulturális
intézmények, hivatali
épületek, játszóterek, közparkok és egyéb, ott felsorolt létesítmények bejáratától, ennek hiányában az ingatlan
határáról közúton (közterületen) mért 200 méteres távolságában a közterületen az életvitelszerű közterületi
tartózkodás tilos.”
5. § (1) A R. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 12. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet 2015. szeptember 5-én lép hatályba, és 2015. szeptember 6-án hatályát veszti.
Hatvan, 2015. szeptember 3.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester
1. melléklet a 26/2015. (IX. 4.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
Használati díjak

Használat megnevezése
I.

KÖRZETEK
II.
III.

Mértékegység
IV.

1) Árusító és egyéb fülke:
- idény jellegű árusítás
- ideiglenes jellegű építmény
2) Alkalmi árusítás

1100
500
700

900
360
600

700
300
500

650
250
400

Ft/m2/hó
Ft/m2/hó
Ft/nap/ m2

3) Vendéglátó-ipari előkert

700

600

500

300

Ft/m2/hó

4) Javító-szolgáltató tevékenység

300

250

200

150

Ft/m2/hó

500
300

400
200

300
150

200
100

Ft/m2/hó
Ft/m2/hó

200
2000

160
1500

100
1100

60
700

Ft/m2/nap
Ft/m2/hó

-

1500

1100

700

Ft/m2/hó

2500

2000

5) Építési munkával kapcsolatos:
- építési anyag tárolás és
- állványozás
6) Közterület-bontással járó munkálatok
esetén
7) Üzemképtelen jármű
8) Tehergépkocsi + autóbusz
(3500 kg össztömeg alatti)
9) Hirdető-berendezés
(hasznos felület)
10) Mozgó árusítás
11) Mozgóbolt

1500
1000
egységesen

Ft/m2/hó
11.000,- Ft/ hó /db

egységesen

180.000,- Ft/ év /db

12) TAXI – bérkocsi, gépkocsinként

egységesen

1.100,- Ft/ hó /gk

13) Kiállítás

egységesen

160,- Ft / m2 /hét

14) Reklámcélú bemutató

30

25

20

15

Ft / m2 /nap

15) Mutatványos és cirkuszi tevékenység:
évi
havi
napi
tárolás

75
-

16) Közhasználatra még át nem adott
közterület ideiglenes hasznosítása

70
50

50
35

45
20

Ft/m2/év
Ft/m2/hó
Ft/m2/nap
Ft/m2/hó

egységesen
16,- Ft/m2/hó
0 - 500 m2-ig terjedő használat esetén
20.000 Ft/nap
501 – 1000 m2- ig terjedő használat esetén: 40.000 Ft/nap
1000 – 5000 m2-ig terjedő használat esetén: 80.000 Ft/nap
5001 – a teljes területre terjedő használat esetén: 150.000 Ft/nap

17) Népkerti rendezvény díja

18) Közterületbe nyúló üzlethomlokzat
(portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető
(előtető), ernyőszerkezet, hirdetőberendezés (fényreklám), cég- és címtábla
19) Légtérben kifüggeszthető transzparens
20) Népkerten kívüli egyéb rendezvény díja
21) Rendezvényhez, mutatványos és
cirkuszi tevékenységhez kapcsolódó hirdetőberedezések
22) Cég-, termékbemutató

2000

1500

1100

700

150

100

75

50

30.000

25.000

20.000

15.000

23) Árusító-, bankautomaták üzemeltetése

800

700

Ft/nap

Ft/m2/nap

600

700 Ft/m2/hó

egységesen

24) Szórólap, tájékoztató osztása, egyéb
máshová nem sorolható rendezvény,
standos formában.
25) Gyülekezési jogról szóló törvény hatálya
alá nem tartozó tevékenység gyakorlásához
szükséges pult, asztal, színpad stb.
elhelyezése.

Ft/m2/nap

100 Ft/m2/nap

egységesen

1.000

Ft/m2/hó

5.000

4.000

2.000

1.000

Ft/m2/nap

5.000

4.000

2.000

1.000

Ft/m2/nap

2. melléklet a 26/2015. (IX. 4.) önkormányzati rendelethez
„12. melléklet a 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
Életvitelszerű közterületi tartózkodás szempontjából védendő létesítmények
1. Védett közérdek: közegészség
- Balassi Bálint út 16.
- Árpád út 2.
- Balassi B. u. 20.
- Széchenyi u. 16.
- Bajcsy Zs.u.4/A.
- Horváth M. u. 21.
- Bástya út 10.
- Kossuth tér 8.
- Kossuth tér 15.
- Nagyteleki út 1660/2. hrsz.

Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet
orvosi rendelő
fogorvosi rendelő
fogorvosi rendelő
orvosi rendelő
orvosi rendelő
orvosi rendelő
orvosi rendelő
Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Szolgálat
mentőszolgálat

2. Védett közérdek: kulturális értékek védelme
- Kossuth tér 24.
- Hatvanas út 2.
- Mészáros Lázár út 13.
- Radnóti tér 2.
- Mészáros Lázár u. 6-8.
- Kossuth tér 11.

kastély, művelődési ház
közművelődési intézmény
könyvtár
könyvtár
művelődési ház
múzeum

3. Védett közérdek: közrend, közbiztonság
- Hajós Alfréd utca 3.
- Bajcsy Zs. út 69.
- Kórház utca 3-5.
- Mártírok útja 3.
- Hajós Alfréd utca 1.
- Mohács utca 3.
- Balassi Bálint út 44.
- Mészáros Lázár út 49-51.
- Bajcsy-Zsilinszky út 10 .
- Gódor Kálmán út 13
- Hajós Alfréd utca 3.
- Jókai utca 9.
- Vörösmarty tér 1.
- Szabadság út 13.
- Géza fejedelem utca 2.
- Kossuth tér 1.
- Ratkó J. u. 10.
- Bajcsy-Zsilinszky út 8.
- Rákóczi F. út 4.
- Balassi Bálint út 17.
- Vécsey u. 2/a.
- Csaba utca 6.
- Tanács utca 9.
- Bajcsy-Zsilinszky út 6.
- Balassi B. út 36.
- Kossuth tér 2.
- Balassi B. út 2., 12 és 14.
- Kossuth tér 7.
- Kossuth tér 5227/1. hrsz.
- Béke út 1452/1. hrsz.
- Teleki út 1731. hrsz.
- Botond u. - Jókai u. 2251. hrsz.
- Kastélykert utca 2738/10. hrsz.
- Majtényi utca 2614/2. hrsz.
- 2647/2, 2647/5. hrsz.
- Nyírfa utca 3384/17. hrsz.
- Pázsit u. - Szabadság út 3978/36. hrsz.
- Horváth Mihály út 3978/67. hrsz.
- Zrínyi u 4444/1. hrsz.
- Tabán út 4604/20. hrsz.
- Hatvanas utca 5235/ 22. hrsz.
- Hegyalja út 3653/2. hrsz.
- Görgey utca 5412/156. hrsz.
- Vas Gereben u. 2763/2. hrsz.
- Radnóti tér 2645. hrsz.
- Rákóczi út
- Petőfi tér 2806/10. hrsz.
- Nagytelek 0299/1.
- Teleki út 1661618. hrsz.
- Boldogi út 2442. hrsz.
- 2640. hrsz.
- 5156. hrsz.
- 5227/1 hrsz.
- 2994/3. hrsz.
- 5176. hrsz.
- 5176. hrsz.
- 5228. hrsz.
- 895/22. hrsz.
- 2990. hrsz.
- 4250/1;4250/2;9271/2 hrsz.
- 3046/1. hrsz.
- 4185. hrsz.

idősek klubja
fogyatékkal élők nappali intézménye
idősek otthona
idősek otthona
bölcsőde
bölcsőde
óvoda
óvoda
óvoda
óvoda
óvoda
óvoda
óvoda
általános iskola
általános iskola
általános iskola
általános iskola
általános iskola
általános iskola
gimnázium és szakközépiskola
szakképzési intézet
alapítványi iskola
alapítványi iskola
szakközépiskola
zeneiskola
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal
Hatvani Járási Hivatal
Hatvani Járásbíróság
játszótér és közpark
játszótér
játszótér
játszótér
játszótér és közpark
játszótér
Népkert- játszótér és közpark
játszótér
játszótér
közpark
játszótér
közpark
közpark
játszótér
játszótér
közpark
közpark
Új vasúti híd, aluljáró, dísztó
közpark
játszótér
városi strandfürdő
sporttelep
Népkerti sporttelep
Szent Mihály úti parkolóhely az Ady Endre utcáig
Kossuth téri korzón lévő parkoló
Kossuth téri parókia előtti parkolóhely
Erzsébet téri parkolóhely
Dózsa György téri parkolóhely
Mártírok úti parkoló a Hatvanas utca kereszteződéséig
Rákóczi út páros oldalán a Bajcsy-Zs. út és a Bezerédi
parkoló
Iskola utca mindkét oldalán található parkolóhelyek
Csányi úti vásártér
Hunyadi téri piac
Óhatvani temető

u. közötti

- 0364. hrsz.
Újhatvani temető
- 2649/1., 2649/2., 2650., 2651., 2652., 2653. hrsz. Kalandpark (szúnyogsziget)

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2015. (IX. 4.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló
13/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló
13/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 15. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III.
30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R10.) alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartást követ el, aki a R10. 12. mellékletben meghatározott egészségügyi, gyermekjóléti, nevelési, oktatási,
szociális, kulturális intézmények, hivatali épületek, játszóterek, közparkok és egyéb, ott felsorolt létesítmények
bejáratától, ennek hiányában az ingatlan határáról közúton (közterületen) mért 200 méteres távolságában a
közterületen életvitelszerűen tartózkodik.”
2. § (1) Ez a rendelet 2015. szeptember 5-én lép hatályba és 2015. szeptember 6-án hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a R. 15. § (2) bekezdése.
Hatvan, 2015. szeptember 3.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2015. SZEPTEMBER 3-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI
Határozat száma

: 562/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 3-i ülésének napirendjét a következők
szerint állapította meg:
Napirend előtt:
• Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő, előadó: Horváth Richárd polgármester
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új
felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról
2. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit
Közhasznú Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról
3. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft.
féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról
4. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának
lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról
5. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról
6. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság féléves beszámolójáról és
feladat-végrehajtásáról
7. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. féléves beszámolójáról és feladatvégrehajtásáról
8. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról
9. Előterjesztés Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. üzletrészéről
10. Előterjesztés Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet
módosításáról
11. Előterjesztés a 2015. évi fejlesztési kölcsön felvételéről
12. Előterjesztés Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2015. I.
félévi beszámolójával kapcsolatos döntésről
13. Előterjesztés a Budapesti Gazdasági Főiskolával történő együttműködésről
14. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 2016. évi
csatlakozásról
Előterjesztő, előadó az 1-14. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
15. Beszámoló és tájékoztató a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, a Hatvani Damjanich
János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint a Széchenyi István Római Katolikus
Középiskola 2014/2015. tanévben végzett tevékenységéről
16. Beszámoló az óvodavezetői városi munkaközösség 2014/2015. nevelési évben végzett tevékenységéről
Előterjesztő, előadó a 15-16. napirendi pontig:
Tarsoly Imre, az Oktatási, Művelődési, Sport és
Ifjúsági Bizottság elnöke
17. Előterjesztés a hatvani köznevelési intézményekben történő portré fényképezésről szóló döntés hatályon
kívül helyezéséről
18. Előterjesztés a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület és Hatvan Város Önkormányzata
között létrejövő együttműködési megállapodásról
19. Előterjesztés a Horváth Racing Technologies Sportegyesülettel megkötendő támogatási szerződésről
20. Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
21. Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
22. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010.
(XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
23. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló
15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet és a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
24. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról
25. Előterjesztés helyettes szülői hálózat szervezési és működtetési feladatainak átadásáról
26. Előterjesztés a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról
27. Előterjesztés a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról szóló közszolgáltatási
szerződés módosításáról
28. Előterjesztés Gyöngyössolymos-Gyöngyös-Nagyréde-Hort-Hatvan útvonalon próbajárat indításáról
29. Előterjesztés „Nagyméretű műfüves pálya építése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó együttműködési
megállapodásról
30. Előterjesztés „Lesznai Anna-szobor létrehozása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésről

31. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 2995, 3005/7, 3005/8 és a 3012/3 helyrajzi számú ingatlanok
összevonásáról
32. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 4137 helyrajzi számú, természetben az Újvilág utca 28.
szám alatt található ingatlan elidegenítéséről
33. Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 1. 4/1.szám alatti céges lakással kapcsolatos megállapodásról
34. Előterjesztés a nagygombosi gesztenyefasor fáinak pótlására és gondozására vonatkozó megállapodás
utólagos jóváhagyásáról
35. Előterjesztés multifunkciós utcai tisztítógép bérbevételének meghosszabbításáról
36. Előterjesztés mezőőri feladatok ellátásához gépjármű vásárlásáról
37. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatás gördülő fejlesztési tervéhez kapcsolódó munkákról
38. Előterjesztés az „1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba történő bevezetése” tárgyú közbeszerzési eljárás
megindításáról
39. Előterjesztés a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó
munkák elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
40. Előterjesztés tűzijáték megtartásához kiadott tulajdonosi hozzájárulás utólagos jóváhagyásáról
41. Előterjesztés a Lőrinci-Nagykáta 120 kV-os távvezeték szabványosításáról
42. Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer garanciális időn túli eszközök javításához szükséges
anyagköltség elszámolási módjáról
43. Előterjesztés térfigyelő kamera áthelyezéséről
44. Előterjesztés az ősszel megrendezésre kerülő 2015. évi lakossági veszélyes hulladékgyűjtéssel
kapcsolatos döntésről
45. Előterjesztés a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény és Speciális Szakiskola területén az intézményfelújítási munkához kapcsolódó döntés hatályon
kívül helyezéséről
46. Előterjesztés közvilágítási oszlopok javításáról, pótlásáról
Előterjesztő, előadó a 17-46. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
47. Egyebek
ZÁRT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a „Hatvan Város Díszpolgára” cím adományozásáról
2. Előterjesztés a „Pro Urbe” díj adományozásáról
3. Előterjesztés a „Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj – a magyar nyelvért” kitüntetés adományozásáról
Előterjesztő, előadó az 1-3. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester”
Határozat száma

: 563/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1000. (XII. 11.) 2014. évi; a 156., 157., 207., 208., 209.,
210., 211., 212., 213., 214., 215. (III. 26.), 249., 263., 283., 293., 295., 296., 298., 300., 301., 304., 305., 309.,
310., 312., 314., 316., 317., 319., 320., 321., 322., 323., 324. (IV. 30.), 334., 335., 336. (V. 14.), 350., 351., 352.,
353., 364., 365., 366., 367., 386., 389., 390., 391., 393., 394., 396., 397., 398., 399., 400., 402., 403., 404., 405.,
406., 407., 410., 411., 412. (V. 28.), 417., 418., 419., 422. (VI. 9.), 430., 431., 432., 433., 434., 435., 436., 437.,
438., 439., 440., 441., 442., 443., 444., 445., 446., 447., 448., 449., 450., 451., 452., 453., 454., 455., 456., 457.,
459., 460., 463., 464., 465., 475., 476., 477., 488., 493., 494., 496., 497., 499., 501., 502., 503., 505., 506. (VI.
25.), 508., 509., 510., 511., 512. (VI. 30.), 514., 517., 519. (VII. 3.), 525., 526., 527., 528., 529. (VII. 16.) 2015. évi
lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja.”
Határozat száma

: 564/2015. (IX. 3.) 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 Kurucz Anikó 3000 Hatvan,
Nádasdy Tamás utca 5. 3/11. szám alatti lakos felügyelőbizottsági tag tisztségéről való lemondását 2015.
augusztus 1. napi hatállyal tudomásul veszi.”
Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 4.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 565/2015. (IX. 3.) 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 felügyelőbizottsági
tagjának Dr. Bőze Barna Zsolt 3000 Hatvan, Úttörő utca 11. szám alatti lakost 2015. szeptember 3. napjától 2018.
november 28. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja. A felügyelőbizottsági tag tisztségét ingyenesen
látja el.”
Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 4.
: Hatvan város polgármestere

Határozat száma

: 566/2015. (IX. 3.) 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. szeptember 4.
: Hatvan város polgármestere

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Alapító az Egri Törvényszék Cégbíróságon a 10-09-032167 cégjegyzékszámon bejegyzett Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát
2015. szeptember 3. napjával az alábbiak szerint módosítja:
20./ Felügyelő Bizottság
A felügyelő bizottság tagjai:
1./ Sáfrány László (lakik: 3000 Hatvan, Szapáry út 32/a.; anyja neve: Juhász Mária);
2./ Dr. Bőze Barna Zsolt (lakik: 3000 Hatvan, Úttörő utca 11., an.: Fister Margit Kinga)
3./ Szabó Ottó (lakik: 3000 Hatvan, Tabán út 13-21. 2/18..; an: Rádóczi Mária),
Szabó Ottó megbízatása 2013. november 28. napjától kezdődő hatállyal 2018. november 28. napjáig tartó határozott
időtartamra szól.
Sáfrány László felügyelőbizottsági tag megbízatása 2015. április 30. napjától kezdődő hatállyal 2018. november 28.
napjáig tartó határozott időtartamra szól.
Dr. Bőze Barna Zsolt felügyelőbizottsági tag megbízatása 2015. szeptember 3. napjától kezdődő hatállyal 2018.
november 28. napjáig tartó határozott időtartamra szól.
A felügyelő bizottság tagjai sorából választ elnököt, szükség esetén elnökhelyettest.
Határozatképes, ha a bizottság mindhárom tagja jelen van. Határozatát a jelenlevők egyszerű szótöbbségével hozza.
A felügyelő bizottság tagjai külön okirat keretében nyilatkoznak, hogy személyükben a vonatkozó törvényekben
meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, és a felügyelő bizottsági taggá történő megválasztásukat elfogadják.
A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését.
Ennek keretében a vezető tisztségviselőktől és a társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérnek,
a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja.
A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a gazdasági társaság legfőbb szerve elé terjesztett valamennyi fontosabb
jelentést, továbbá a mérleget és a vagyonkimutatást.
A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a társaság legfőbb szerve csak a
felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.
A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
A felügyelő bizottság tagját e minőségében a társaság alapítja, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti.
Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a
kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon
belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés
összehívására.
A felügyelő bizottság egyebekben ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a társaság legfőbb szerve hagy jóvá.
Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincsen aki az
ülését összehívja, a társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében
köteles összehívni a társaság legfőbb szervének ülését.
A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó
jelleggel is megoszthatja tagjai között.
A felügyelő szerv tagja az alapító ülésén tanácskozási joggal részt vesz.
Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a
gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve az alapító
érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.
A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől
jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet
könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha
arról szerez tudomást, hogy
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény
(mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre
jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított harminc napon
belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is
jogosult.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a
felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) a vezető szerve elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem
pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Az alapító okiratot módosító okiratot Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 566/2015. (IX.3.) számú
határozatával hagyta jóvá.
Jelen alapító okiratot módosító okiratot alapító elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratával egyezőt,
cégszerűen, jóváhagyólag aláírta.
Hatvan, 2015. szeptember 3.
Hatvan Város Önkormányzata
Alapító
képviseli: Horváth Richárd polgármester
Jelen okiratot készítettem
és ellenjegyzem.
Hatvan, 2015. szeptember 3.
Határozat száma

: 567/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan,
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. I. félévre szóló éves beszámolóját jóváhagyja.”
Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 4.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 568/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan,
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. első féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges
beszámolóját jóváhagyja.”
Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 4.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 569/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) alapítója
és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető
Kft. 2015. I. félévre szóló éves beszámolóját jóváhagyja.”

Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 4.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 570/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) alapítója
és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető
Kft. 2015. első féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját jóváhagyja.”
Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 4.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 571/2015. (IX. 3.) 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
Kurucz Anikó 3000 Hatvan, Nádasdy Tamás utca 5. 3/11. szám alatti lakos felügyelőbizottsági tag tisztségéről
való lemondását 2015. augusztus 1. napi hatállyal tudomásul veszi.”
Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 4.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 572/2015. (IX. 3.) 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 társaság felügyelőbizottsági tagjának Lóskáné Hamvas Andrea 3000 Hatvan, Bajza utca 12. szám alatti lakost
2015. szeptember 3. napjától 2018. december 12. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja. A
felügyelőbizottsági tag tisztségét ingyenesen látja el.”
Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 4.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 573/2015. (IX. 3.) 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 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. szeptember 4.
: Hatvan város polgármestere

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Alapító az Egri Törvényszék Cégbíróságon a 10-09-034409 cégjegyzékszámon bejegyzett Hatvani Közétkeztetési
Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát 2015. szeptember 3. napjával az alábbiak szerint módosítja:
14. Felügyelőbizottság
14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül.
14.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.
14.3. A felügyelőbizottság tagjai:
Név: Szőke Józsefné
Lakcím: 3000 Hatvan, Báthory utca 69/B.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2015. január 29.
A megbízatás lejárta: 2018. december 12.
Név: Lóskáné Hamvas Andrea
Lakcím: 3000 Hatvan, Bajza utca 12.

A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2015. szeptember 3.
A megbízatás lejárta: 2018. december 12.
Név: Lisztik Lászlóné
Lakcím: 3000 Hatvan, Zrínyi utca 48.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2013. december 12.
A megbízatás lejárta: 2018. december 12.
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Az alapító okiratot módosító okiratot Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 573/2015. (IX.3.) számú
határozatával hagyta jóvá.
Jelen alapító okiratot módosító okiratot alapító elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratával egyezőt,
cégszerűen, jóváhagyólag aláírta.
Hatvan, 2015. szeptember 3.
Hatvan Város Önkormányzata
képviseli: Horváth Richárd polgármester
Alapító
Jelen okiratot készítettem
és ellenjegyzem.
Hatvan, 2015. szeptember 3.
Határozat száma

: 574/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-034409,
székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési
Kft. 2015. I. félévre szóló éves beszámolóját jóváhagyja.”
Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 4.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 575/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-034409,
székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési
Kft. 2015. első féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját jóváhagyja.”
Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 4.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 5762015. (IX. 3.) 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 u. 2.) alapítója és egyszemélyes
tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. I. félévre szóló éves
beszámolóját jóváhagyja.”
Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 4.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 577/2015. (IX. 3.) 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 u. 2.) alapítója és egyszemélyes
tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság mellékletét képező 2015. első
féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját jóváhagyja.”
Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 4.
: Hatvan város polgármestere

Határozat száma

: 578/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.
(cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. I. félévre szóló éves beszámolóját jóváhagyja.”
Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 4.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 579/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.
(cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. első féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges
beszámolóját jóváhagyja.”
Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 4.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 580/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely:
3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.
2015. I. félévre szóló éves beszámolóját jóváhagyja.”
Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 4.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 581/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely:
3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.
2015. első féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját jóváhagyja.”
Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 4.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 582/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely:
3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.
vagyoni és likviditási helyzetének javítására vonatkozó – jelen határozat mellékletét képező – intézkedési tervet
elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 4.
: Hatvan város polgármestere

(Az 582/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 583/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy
tárgyalásokat folytasson Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban
(3300 Eger, Kossuth L. u 9. adószám: 22128702-2-10; cégjegyzékszám: 10-09-029615) a Hatvan Körzete
Kistérségi Többcélú Társulás révén fennálló 400.000,-Ft, azaz Négyszázezer forint névértékű közös tulajdonú
üzletrész kizárólagos tulajdonjogának megszerzése érdekében a társtulajdonos önkormányzatokkal és névértékén
vételi ajánlatot tegyen az üzletrészhányadok megvásárlására, és e tárgyban a vonatkozó okiratokat (üzletrész
átruházási szerződés) aláírja.
Az üzletrészek megvásárlásához 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. október 31.
: Hatvan város polgármestere

Határozat száma

: 584/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat
2015. évi, 2016. évi fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében 1.000.000 eFt összegű forint alapú
kölcsönkeret szerződést kössön, 7 éves futamidővel (melyből 1 év türelmi idő) kötendő szerződést aláírja.
2.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hatvan város 2015.
évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben meghatározott fejlesztési célok
(Sportcsarnok építés) megvalósítása érdekében 369.472 eFt összegű forint alapú kölcsön felvételére
vonatkozóan (2015. évben: 279.178 eFt, 2016. évben: 90.294 eFt összegű ütemezéssel) 7 éves futamidővel
(melyből 1 év türelmi idő) a kormány engedélyét kérje.

3.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hatvan város 2015.
évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben meghatározott fejlesztési célok között
szereplő Népkert, Sporttelep területén egy 111x72 méteres műfüves pálya kialakításához szükséges önerő
biztosításához 38.794 eFt összegű forint alapú kölcsön felvételére vonatkozóan 7 éves futamidővel (melyből 1
év türelmi idő) a kormány engedélyét kérje.

4.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hatvan város 2015.
évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben meghatározott fejlesztési célok között
szereplő „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakításához Hatvan városában”
szükséges önerő biztosítására 139.873 eFt összegű forint alapú kölcsön felvételére vonatkozóan 7 éves
futamidővel (melyből 1 év türelmi idő) a kormány engedélyét kérje.

5.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hatvan város 2015.
évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendeletben meghatározott fejlesztési célok
megvalósítása érdekében 548.139 eFt, 7 éves futamidejű (melyből 1 év türelmi idő) forint alapú kölcsönre
vonatkozó kölcsönszerződést aláírja a kormány engedélye alapján.”

Határidő
Felelős

: 2015. december 31.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 585/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2015. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről
szóló beszámolót, és azt az 1. sz. mellékletében szereplő 2015. évi tervezett, valamint 2015. évi módosított
előirányzattal együtt jóváhagyólag elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét,
hogy a Társulási Tanács ülésén a társulás 2015. I. félévi beszámolója elfogadásának tárgyában igennel
szavazzon.”
Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 30.
: Hatvan város polgármestere

(Az 585/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 586/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Budapesti Gazdasági Főiskola
Hatvanban kihelyezett képzést tartson. E képzés lebonyolításához Hatvan Város Önkormányzata vállalja, hogy
oktatás céljára alkalmas helyiségeket biztosít.
A képviselő-testület – annak érdekében, hogy 2015. szeptember 11. napján a képzés elkezdődhessen –
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Budapesti Gazdasági Főiskolával (székhelye: 1149 Budapest,
Buzogány u. 11-13. képviseli: Sándorné dr. Kriszt Éva rektor) és a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel székhelye:
3000 Hatvan, Robert Bosch út 1., képviseli: Roger Seemeyer műszaki ügyvezető igazgató, Volker Schilling
gazdasági ügyvezető igazgató) háromoldalú együttműködési megállapodás aláírására azzal, hogy a
megállapodás végleges változata a soron következő testületi ülésre kerüljön beterjesztésre utólagos jóváhagyás
érdekében.”
Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 8. (aláírásra)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 587/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező csatlakozási
nyilatkozat aláírásával kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására

2.

3.

4.

létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az
önkormányzat csatlakozási nyilatkozatát aláírja.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz szükséges 2.500.000,- Ft-ot a 2016. évi költségvetésébe
betervezi.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 5-ig kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázatát a Hatvan város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók részére, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói
jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan
képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati kiírást – mely jelen határozat 2. sz. mellékletét
képezi – a Hatvani Hírlap című önkormányzati lapban, az önkormányzat hirdetőtábláján és Hatvan város
honlapján közzéteszi.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 5-ig kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázatát a Hatvan város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű fiatalok részére, akik a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások,
vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati kiírást – mely jelen határozat 3. sz. mellékletét
képezi – a Hatvani Hírlap című önkormányzati lapban, az önkormányzat hirdetőtábláján és Hatvan város
honlapján közzéteszi.”

Határidő
Felelős

: 1. pont: 2015. szeptember 30. (a csatlakozási nyilatkozat aláírására)
2. pont: 2016. február 15.
3-4. pont: 2015. október 5. (közzétételre)
: 1., 3-4. pont: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
2. pont: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

(Az 587/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!)
Határozat száma

: 588/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 17.) beszámolóját a 2014/2015. tanévről elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 5. (értesítésre)
: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 589/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodavezetői városi munkaközösség beszámolóját a
2014/2015. nevelési évről elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 5. (értesítésre)
: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 590/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 541/2011. (IX. 14.) számú határozatát hatályon kívül
helyezi.”
Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 4. (közzétételre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 591/2015. (IX. 3.) 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.)
és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 4.
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről a
Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület (székhely: 3300 Eger, Dobó tér 6/a., nyilvántartásba vételi szám:
Pk.60.006/2013, képviseli: Bíró Csaba elnök, a továbbiakban: Egyesület)
másrészről
Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., adószám: 15729394-2-10, képviseli: Horváth
Richárd polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat)
együttesen Felek között alulírt helyen és időben az alábbi feltételekkel.
Preambulum
Felek rögzítik, hogy közös céljuknak tekintik a Heves megyében élő és tanuló gyermekek és diákok fizikai aktivitásának,
sportolási hajlandóságának egészség-megőrzési és fejlesztési célú növelését, valamint a közösségi és szakmai
kapcsolatok erősítését az iskolai testnevelés, valamint a tanulók egészségfejlesztő testmozgása, a tehetséggondozás és
a diáksport versenyek (Diákolimpia®) rendezése területén. Ezen célok előmozdítása érdekében Felek az alábbiak
szerint szabályozzák együttműködésük kereteit.
I.
1.

2.

Felek megállapodnak, hogy kölcsönösen együttműködnek a Heves megyei diáksport versenyek népszerűsítésében,
az adott tanévben kimagasló sporteredményeket elért diákok és felkészítő pedagógusok elismerésében,
jutalmazásában, valamint a diáksport rendezvények támogatásában.
Felek vállalják, hogy az együttműködés keretében a III.2. pontban meghatározott kapcsolattartókon keresztül
rendszeresen kapcsolatot tartanak egymással, szakmai kérdésekben kölcsönös segítséget nyújtanak egymásnak
feladataik ellátásához, tevékenységüket általában véve is egymás igényeire, érdekeire figyelemmel végzik.
II.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Az együttműködés területei

Az együttműködés keretében az Önkormányzat vállalja, hogy az általa működtetett iskolák tornatermeit, valamint
az önkormányzat tulajdonát képező, és a Futball Club Hatvan Egyesület vagyonkezelésében lévő Népkerti
Sporttelep (3000 Hatvan, Népkert) használatát, a Futball Club Hatvan Egyesület hozzájárulásával az Egyesület
részére térítésmentesen biztosítja, előzetes egyeztetés szerinti időpontokban, az Egyesület által megrendezendő
megyei diákolimpiai döntők lebonyolítása céljából.
Az Önkormányzat vállalja, hogy együttműködik az Egyesülettel a diákolimpiai rendezvények, szakmai hátterének
támogatása, erősítése érdekében, továbbá vállalja, hogy közreműködik a megyei diákolimpiai döntők
megvalósításában.
Az Önkormányzat vállalja, hogy támogatja azon megyei díjátadó ünnepségeket, amelyeknek keretében
elismerésben részesülnek a Diákolimpia® országos döntő 1-3. helyezettjei, a diákolimpiai versenyeken
legeredményesebben szereplő iskolák, valamint azon személyek is, akik az elmúlt időszakban aktív
közreműködésükkel hozzájárultak a megye diáksportjának eredményességéhez.
Az Önkormányzat vállalja, hogy anyagi támogatást nyújt a város és vonzáskörzetének iskolai sportköreit tömörítő
helyi diáksport bizottságok számára.
Az Egyesület vállalja a fentiekben megjelölt támogatási összeg megfelelő kezelését.
A helyi önkormányzatokra vonatkozó a sportról szóló 2004. évi I. törvényben rögzített kötelező feladatellátás
megvalósulása érdekében az Egyesület vállalja, hogy sportszakmai tanácsadási feladatok ellátásával közreműködik
abban, hogy az Önkormányzat közép- és hosszú távú sportkoncepció formájában megfogalmazza a sporttal
kapcsolatos stratégiáját és az abból levezethető célokat és feladatokat.
Felek vállalják, hogy a jelen együttműködési megállapodásban meghatározott célok megvalósítását elősegítő és
szolgáló pályázatokat felkutatják, és a benyújtani kívánt pályázatok megvalósításában közösen vesznek részt.
III.

1.
2.

Az együttműködés tárgya

Egyéb rendelkezések

Jelen együttműködési megállapodás a Felek általi aláírásának napján lép hatályba, és határozatlan időtartamra
szól.
Az Egyesület részéről a kapcsolattartásra kijelölt személy és elérhetősége:

Név: Alaxai Józsefné
Telefonszám: 06 20/ 281-40-31
e-mail: diakhev@gmail.com
Az Önkormányzat részéről a kapcsolattartásra kijelölt személyek és elérhetőségeik:
1. Név: Páldi Róbert
2. Név: Ofella Zoltán
Telefonszám: 06 20/249-56-61
Telefonszám: 06 30/221-39-76
e-mail: paldirobert@freemail.hu
e-mail: ofellazoltan.vacfc@gmail.com
3.

A Felek a jelen megállapodásban megnevezett kapcsolattartóik útján kötelesek együttműködni a megállapodás
hibátlan teljesítése érdekében, illetve ezen személyek akadályoztatása esetén szakértelemmel rendelkező személyt
kötelesek kijelölni és erről a másik felet tájékoztatni.
4. Felek a jelen együttműködési megállapodásukat bármikor jogosultak együttesen írásban kiegészíteni, illetve
módosítani.
5. A Felek jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése során a jelen megállapodásban foglalt célok megvalósítása
érdekében a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek
eljárni.
6. A jelen együttműködési megállapodásra vonatkozó – annak szövegezésével, értelmezésével és alkalmazásával
kapcsolatban felmerülő – eseteges jogvitáikat a Felek közösen, jóhiszeműen eljárva rendezik.
7. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv vonatkozó
rendelkezései az irányadók.
A Felek a jelen három (3) oldalból álló megállapodást elolvasás ér értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag négy (4) példányban írták alá, amelyből két (2) példány az Egyesületet, két (2) példány az
Önkormányzatot illet.
Kelt: …………………………………….
Hatvan Város Önkormányzata
Horváth Richárd
polgármester

Határozat száma

Heves Megyei Diák- és
Szabadidősport Egyesület
Bíró Csaba
elnök
: 592/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Horváth Racing Technologies Sportegyesülettel 15.000.000,Ft, azaz tizenötmillió forint erejéig – autós rally sport területén – versenyautók és versenyzők versenyeztetésére,
versenyek előkészítésére, versenyautó vásárlására, bérlésére, egyéb egyesületi célok feladatok ellátására
támogatási szerződést köt.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező támogatási
szerződés aláírására.
A támogatás pénzügyi fedezete a Hatvan város 2016. évi költségvetésébe beépítésre kerül.”
Határidő
Felelős

: 2015. november 30.
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH törzsszáma: 157293948411-321-10; adószáma: 15729394-2-10 ; bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
10403538-49575051-56561001; képviseli: Horváth Richárd polgármester; továbbiakban:
Önkormányzat)
másrészről a
Horváth Racing Technologies Sportegyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc utca 57.;
nyilvántartási száma: 2614, adószám:18621329-1-10, képviseli: Horváth Balázs elnök továbbiakban:
Támogatott) között a mai napon, az alábbi feltételekkel:
1. Hatvan Város Önkormányzata a Támogatott részére
15.000.000,- Ft, azaz Tizenötmillió forint

összegű támogatást biztosít a 2016. évi költségvetésben.
2. A támogatás kizárólag az alábbi célra használható fel:
-

autós rally sport területén versenyautók és versenyzők versenyeztetésére
versenyek előkészítésére
versenyautó vásárlására, bérlésére
egyéb egyesületi célok feladatok ellátására

3. a) Támogató a támogatás összegét 2016. március hó 31. napjáig utalja át Támogatott részére a
Támogatott által megadott bankszámlaszámra.
b) Amennyiben támogatott a támogatási összeget nem szerződésszerűen használja fel köteles azt
visszafizetni a Támogató részére.
4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján a Támogató a Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a céljelleggel kapott
összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. A Támogatott legkésőbb 2016. augusztus 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 10403538-49575051-56561001 számú költségvetési elszámolási számlájára
haladéktalanul 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 2016. 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 2013. évi V.
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, 2015. ….hó…..napja

…................................................

…....................................................

Támogató
Hatvan Város Önkormányzata
képv.: Horváth Richárd
polgármester

Támogatott
Horváth Racing Technologies Sportegyesület
képv.: Horváth Balázs
elnök

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

: 593/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

“Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítését
2015. szeptember 7-i hatállyal a határozat mellékletét képező belső szervezeti felépítést bemutató ábra szerint
módosítja.”
Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 7.
: a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

(Az 593/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 594/2015. (IX. 3.) 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 Juhász-Fekete Csilla, Nagy Norina, Fenyvesi Arnold, Lang Marcell,
Dombi Dominik, Besenyi Panka, Brunner Léna, Brunner Boróka, Dávid Hanna, Balog Gergő, Ézsiás Milán,
Prokai Levente, Medveczki Rebeka, Podonyi Dávid, Gerő Ádám, Buzma Jázmin 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 640.000,- Ft – azaz hatszáznegyvenezer forint –
támogatást biztosít Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2/b.
mellékletében, a szociális feladatokban szereplő „babakötvény” előirányzat terhére.”
Határidő
Felelős

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

: 595/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 40. § (1) bekezdés d) pontja szerinti helyettes szülői feladat ellátását átadja a Szociális,
Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálatnak.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a működési engedély iránti kérelem
benyújtására.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 1. (a működési engedély kérelem beadására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 596/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlást szervez
a Hatvan város területén állandó lakóhellyel rendelkező 1997-2015. között született gyermeket nevelő
családoknak gyermekenként, az önkormányzat által megállapított szociális ellátásában részesülők részére. A
kedvezményes terményvásárlásban részesülhetnek azok a személyek, akik a Heves Megyei Kormányhivatal
Hatvani Járási Hivatala által – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
szabályai szerint - megállapított rendszeres pénzbeli ellátásban részesülnek, illetve a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság által folyósított ellátásában részesülők. A vásárlásra jogosultak személyenként 15 kg burgonyát, 10
kg almát és 3 kg hagymát kaphatnak, mindösszesen 500,- Ft-ért, feltéve, hogy az önkormányzat felé lejárt
határidejű tartozásuk, illetve lakbértartozásuk nincs. A kedvezményes vásárlási lehetőség csak egy jogcímen
vehető igénybe.”
Határidő
Felelős

: 2015. október 30. (akció lebonyolítására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

Határozat száma

: 597/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. október 10-ére tervezett kedvezményes burgonya-,
alma- és hagyma vásárlásához a burgonyát és a hagymát a legkedvezőbb ajánlatot tevő Hatvani Szociális
Szövetkezettől (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) rendeli meg a burgonyát 75.000 kg mennyiségben 15 kgos kiszerelésben, a hagymát 15.000 kg mennyiségben 3 kg-os kiszerelésben, összesen bruttó 9.620.250,- Ft
értékben.
A képviselő-testület az almát a Paprikakert Tész Kft-től (székhelye: 5665 Pusztaottlaka, kült. 026/134 hrsz.), mint
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőtől rendeli meg 50.000 kg mennyiségben 10 kg-os
kiszerelésben bruttó 4.127.500,- Ft értékben.
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati
rendelet 2/b. mellékletében, a szociális feladatokban szereplő „burgonya- hagyma- almaosztás” előirányzatban
rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 28. (a szállítási szerződések megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 598/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 4. sz. helyi járat vonalán a
szolgáltató Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (székhely: 5000 Szolnok, Nagysándor József út
24.) kérésének megfelelően műszakonként oda-vissza 1-1 új járatpárt indítson, az autóbusz-pályaudvar (Kossuth
tér érintésével) és a BOSCH üzem között szeptember hónaptól.
A képviselő-testület módosítja a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról szóló
közszolgáltatási szerződés helyi járatra vonatkozó mellékletét, egyben felhatalmazza Hatvan város polgármesterét
a szerződést módosító okirat aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 4.
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 599/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Középkelet-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. (székhely: 5000 Szolnok, Nagysándor József út 24., a továbbiakban KMKK Zrt.) Hatvani
Területi Igazgatósága 2015. szeptember 1-től egy hónapon keresztül új iskolajárat-párt indítson próba jelleggel
Gyöngyössolymos-Gyöngyös-Nagyréde-Hort-Hatvan útvonalon. A járat végleges bevezetéséről és a próbajárat
esetlegesen Hatvan Város Önkormányzatát terhelő költségek megtérítésének módjáról Hatvan Város
Önkormányzata a soron következő képviselő-testületi ülésen fog dönteni.”
Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 30.
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 600/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Országos Labdarúgó Pályaépítési program, VIII. ütem”
című pályázat keretében a Népkert, Sporttelepen, a hatvani 2638/2 hrsz.-ú ingatlanon kialakításra kerülő 111x72
méteres műfüves labdarúgópálya megvalósítása érdekében a Magyar Labdarúgó Szövetséggel (székhelye: 1112
Budapest, Kánai út 2./D) együttműködési megállapodást köt a határozat mellékletét képező megállapodástervezet szerinti tartalommal, azzal a feltétellel, hogy a fejlesztési hitelkeretet a pénzintézet rendelkezésre
bocsátja, és a fejlesztés megvalósításához szükséges önerőt, kormányzati jóváhagyást követően ezen keretből
Hatvan Város Önkormányzata igénybe veszi. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az
együttműködési megállapodás aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 4. (együttműködési megállapodás aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

(A 600/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 601/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Lesznai Anna-szobor” elkészítésével Laczik Csaba
szobrászt (székhely: 3012 Nagykökényes, Klapka u. 17.) bízza meg bruttó 7.000.000,- Ft vállalkozási díjért.
Pénzügyi fedezet pályázati forrásból biztosított. A fejlesztés értéke összesen bruttó 10.000.000,- Ft, a 3.000.000,Ft értékű önrészt egy magánszemély ajánlotta fel. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét
a vállalkozási szerződés aláírására.”
Határidő

: 2015. szeptember 10. (szerződés aláírására)

Felelős

: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Határozat száma

: 602/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kérelmezi a kizárólagos önkormányzati tulajdonú, Hatvanban a
Kossuth tér 2. szám alatt található, hatvani 2995 helyrajzi számú, 9644 m2 nagyságú, városháza kivett
megnevezésű ingatlan, a szomszédos hatvani 3005/7 helyrajzi számú, 397 m2 nagyságú, közterület kivett
megnevezésű ingatlan, a hatvani 3005/8 helyrajzi számú, 2038 m2 nagyságú, udvar kivett megnevezésű ingatlan
és a hatvani 3012/3 helyrajzi számú, 643 m2 nagyságú, közterület kivett megnevezésű ingatlanok összevonását a
mellékelt változási vázrajz szerint, melynek eredményeként a 2995 helyrajzi számú, városháza kivett
megnevezésű ingatlan területének 1 hektár 2722 m2-re történő növekedése és az összevonás ténye kerüljön
bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. Ezen ingatlanok összevonása iránti eljárás megindítására, és az
eredményes eljárás lefolytatásához szükséges eljárási cselekmények elvégzésére a képviselő-testület
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét.”
Határidő
Felelős

: 2015. október 15. (kérelem benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 603/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 4137 helyrajzi számú,
természetben az Újvilág utca 28. szám alatt található, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 356 m² nagyságú
ingatlan, legalább bruttó 980.000,-Ft, azaz Kilencszáznyolcvanezer forint értéken el kívánja idegeníteni
versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban
foglaltak szerint, ingatlanfejlesztés elősegítése céljából.”
Határidő
Felelős

: 2015. október 15. (meghirdetésre)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály 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 4137 helyrajzi számú, természetben az Újvilág utca 28. szám alatt található,
beépítetlen terület megnevezésű, 356 m² nagyságú, forgalomképes ingatlan értékesítése ingatlanfejlesztés elősegítése
céljából
Az értékesítésre kínált ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai, egyéb jellemzői:
Az ingatlan tulajdonjoga kizárólagosan Hatvan Város Önkormányzatát illeti meg.
– Hrsz.: 4137
– Területe: 356 m²
– Fekvése: belterületi
– Címe: 3000 Hatvan, Újvilág utca 28.
– Közműellátottság: nincs
– Terhek: az ingatlan tehermentes
A pályázati ajánlattétel feltételei:
Minimális vételár: bruttó 980.000,-Ft, azaz bruttó Kilencszáznyolcvanezer 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 4137 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: 2015. október 19. 16:00 óra
Helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Településfejlesztési Osztály Titkárság, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Módja: A pályázati ajánlatokat zárt, címzés nélküli, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban
„a 4137 helyrajzi számú ingatlan” jeligével ellátva kell benyújtani.

Pályázati ajánlatok bontásának ideje, helye, elbírálása: 2015. október 20. 09:00 óra a Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság által, a bontás helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal – tanácskozó terem. Elbírálás
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 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, Településfejlesztési Osztály
Telefon: 37/542-300, Fax: 37/542-357, e-mail cím: telepulesfejlesztes@hatvan.hu
Személyesen: ügyfélfogadási napokon Márkus
Sándor ügyintézőnél
Határozat száma

: 604/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Hatvan, Horváth Mihály út 1. 4/1.
szám alatti lakást az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 10/E. és 10/F. §-ai alapján a REMATECH HUNGÁRIA Kft. (székhely:
3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc utca 49.) bruttó 979.720,- Ft összegért felújítsa. A képviselő-testület kifejezetten
akként rendelkezik, hogy a bérlő beruházása tulajdonjogot nem keletkeztethet.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a jelen határozatban foglaltak alapján a
határozathoz mellékelt együttműködési megállapodást megkösse a bérlővel.”
Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 15. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
önkormányzati tulajdonú lakás bérletére és felújítására
amely létrejött egyrészről:
REMATECH HUNGÁRIA Fémipari és Kereskedelmi Kft.
székhely: 3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc utca 49.
Cégjegyzékszám: 10-09-035083
adószáma: 13076267-2-10
képviseli: Dr. Miklós Ferenc László ügyvezető
a továbbiakban: REMATECH HUNGÁRIA Kft.
másrészről:
Hatvan Város Önkormányzata
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
adószáma:15729394-2-10
képviseli: Horváth Richárd polgármester
a továbbiakban: Önkormányzat
(a továbbiakban együttesen: Felek)
között, alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint:
Előzmények:

Megállapodó felek rögzítik, hogy az Önkormányzat tulajdonát képezi a Hatvani Körzeti Földhivatal ingatlannyilvántartásában felvett hatvani 5168/1/A/49 hrsz.-ú, 31 m2 nagyságú, lakás megjelölésű ingatlan, mely természetben
3000 Hatvan, Horváth Mihály út 1. 4/1. szám alatt található.
Az ingatlant az önkormányzat bérleti jogviszony keretében hasznosította. A korábbi bérlő az ingatlant olyan állapotban
szolgáltatta vissza az önkormányzat birtokába, hogy az ingatlan felújításra szorul.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről
szóló 19/2011. ( IV. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) 10/E-10/G. §-a szabályozza a céges
lakások bérletére vonatkozó szabályokat.
A fenti előzmények alapján felek egymással a következő megállapodást kötik:
1.) A hatvani 5168/1/A/49 hrsz.-ú,, 41 m2 nagyságú lakás vonatkozásában, mely természetben 3000 Hatvan, Horváth
Mihály út 1. 4/1. szám alatt található a Szociális és Lakásügyi Bizottság céges lakásként történő lakáskiutalásról döntött
a REMATECH HUNGÁRIA Kft. részére, melynek bérleti időtartama öt év. Az önkormányzat vállalja, hogy a lakást
jelen megállapodás hatálya alatt nem idegeníti el, nem terhelteti meg. Az önkormányzat szavatolja, hogy kívülálló
harmadik személynek nincs olyan joga, amely a REMATECH HUNGÁRIA Kft.-t a zavartalan birtoklásban
akadályozná ( jogszavatosság).
2.) Az Önkormányzat, mint tulajdonos
használatra alkalmatlan.

kijelenti, hogy jelen megállapodás aláírásakor a lakás

rendeltetésszerű

3.) Az Önkormányzat jelen megállapodás aláírásával felhatalmazza a REMATECH HUNGÁRIA Kft.-t arra, hogy a
jelen megállapodás hatálya alatt az előzményi részben részletesen megjelölt lakást további albérletbe adhassa kizárólag
a vele munkaviszonyban álló munkavállalója részére a munkavállaló letelepítése vagy a munkavállaló megtartása
érdekében. Az Önkormányzat kiköti, hogy a REMATECH HUNGÁRIA Kft. ezt meghaladóan a lakást további
albérletbe nem adhatja, illetve az általa kötött albérleti szerződésben kikötésre kell, hogy kerüljön, hogy az albérlő a
lakást további albérletbe nem adhatja.
4.) Az önkormányzat a lakást bútorozatlan állapotban adja a REMATECH HUNGÁRIA Kft. birtokába.
5.) A REMATECH HUNGÁRIA Kft. jelen megállapodás aláírásával nyilatkozza, hogy a megállapodás aláírását
megelőzően a lakást megtekintette, annak műszaki állapotával, felszereltségével, illetve hiányosságaival tisztában van,
őt az önkormányzat az ingatlan állapotáról részletesen tájékoztatta. A REMATECH HUNGÁRIA Kft. nyilatkozza,
hogy a tájékoztatás ismeretében is bérbe kívánja venni az ingatlanokat.
6.a.) A REMATECH HUNGÁRIA Kft. jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a lakást saját
költségén felújítja, azokat rendeltetésszerű használatra alkalmassá teszi, a már benyújtott a vállalkozó által készített
költségvetés és az abban foglalt műszaki tartalom alapján. A felújítási munkák költségvetése és a megvalósítandó
műszaki tartalmat magába foglaló műszaki dokumentáció jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi.
6.b.) Felek megállapodnak abban, hogy a lakás külső-belső állapotát a REMATECH HUNGÁRIA Kft. részére történő
birtokba adáskor megfelelően (digitális képrögzítő készülékkel) rögzíteni kell.
A felek által elfogadott műszaki tartalomnak megfelelő felújítás megvalósítását a kivitelező készre jelentését követően
ismételten megfelelő módon rögzíteni kell.
6.c.) E dokumentumok alapján felek rögzítik és megállapodnak abban, hogy a REMATECH HUNGÁRIA Kft. bruttó
979.720,- Ft azaz bruttó -Kilencszázhetvenkilencezer-hétszázhúsz- Ft összeget jogosult az ingatlanra költeni.
7.) A REMATECH HUNGÁRIA Kft. tudomásul veszi, hogy a lakást saját maga újíttatja fel.
8.) A felújítási munka költsége bruttó 979.720,- Ft. A lakásrendelet szerint a céges lakásokért fizetendő legalább
1030,- Ft/m2 bérleti díj alapján a 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 1. 4/1. szám alatti 31 m2 alapterületű lakás havi
bérleti díja 31.930,- Ft. Felek megállapodnak abban, hogy a REMATECH HUNGÁRIA Kft. havi 10.000,- Ft bérleti
díjat fizet, így a felújítási költségből havi 21.930,- Ft számítható be.
A tényleges beruházási költségeknek a REMATECH HUNGÁRIA Kft. számára való megtérüléséhez az szükséges,
hogy a jelen megállapodás – a birtokba adás napjától - legalább 3 év 9 hónapig hatályban maradjon. Az Önkormányzat
5 évre adja bérbe a lakást.
Ezért a felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen szerződés az előbbi 3 év 9 hónapos időtartam előtt bármilyen
okból megszűnne, teljesíthetetlenné válna a tényleges beruházási költségeknek az előbbi időszakból a megállapodás
megszűnéskor, teljesíthetetlenné váláskor még hátralevő időre eső arányos részét Önkormányzat a jelen megállapodás
megszűnését, teljesíthetetlenné válását követő 90 napon belül köteles egy összegben megfizetni REMATECH
HUNGÁRIA Kft. részére az általa megjelölt bankszámlára történő átutalással.
9.) A felek megállapodnak abban, hogy a bérlő a felújítási munkákat köteles jelen megállapodás aláírást követő 1
hónapon belül megkezdeni, és legkésőbb 2015. december 31. napjáig befejezni.

10.) A REMATECH HUNGÁRIA Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a lakás üzemeltetésével kapcsolatos költséget
előre, egy összegben minden naptári hónap 15. napjáig beérkezőleg a lakás üzemeltetőjének a Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-nek számla ellenében megfizeti. Az üzemeltetési költségekről kiállított
számlát az üzemeltető a tárgyhó első napjáig köteles a REMATECH HUNGÁRIA Kft. részére megküldeni. Fizetési
késedelem esetén a törvényes mértékű késedelmi kamat számítható fel.
11.) A REMATECH HUNGÁRIA Kft. a lakás felújítása után a lakást köteles rendeltetésének megfelelően használni. A
REMATECH HUNGÁRIA Kft. felelős minden olyan kárért, mely a rendeltetésellenes, szerződésellenes és
jogszabályellenes használat következménye, ide értve esetlegesen az albérlő által is okozott kárt.
12.) Felek megállapodnak abban, hogy lakások felújítása és a bérlő részére történő birtokba adása után a karbantartásra
és a felújításra a Lakásrendelet irányadó.
13.) Jelen együttműködési megállapodás 3 év 9 hónap határozott időre szól, így az megszüntethető:
a.) közös megegyezéssel írásban, bármikor,
b.) azonnali hatályú felmondással, írásban,
ba.) amennyiben a másik fél jelen megállapodás rendelkezéseit, a Lakásrendeletet vagy a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Lakástörvény) rendelkezéseit súlyosan megsérti és a másik fél írásbeli felszólítása ellenére, annak
kézhezvételét követő 30 napon belül nem hagy fel a szerződésszegő magatartással, illetőleg annak következményeit
nem küszöböli ki,
bb.) a másik fél ellen felszámolási, vagyonrendezési eljárást, végelszámolási, vagy csődeljárást illetve az
önkormányzat vonatkozásában adósságrendezési eljárást kezdeményeztek, vagy egész vagyonára, vagy vagyonának
jelentős részére végrehajtási eljárás indult, vagy a másik fél a jelen megállapodás alapjául szolgáló tevékenységével
felhagy, azt más személyre vagy szervezetre átruházza, az Önkormányzat az ingatlant elidegeníti, vagy
működtetését, hasznosítását másnak átengedi, működési célját megváltoztatja,
bc.) a fél gazdasági helyzetében olyan lényeges változás következett be, amely miatt a
szerződéses jogviszony fenntartása ésszerűen nem várható el tőle.
14.) A jelen megállapodás és mellékletei képezik a Felek teljes megállapodását. A megállapodás megkötését megelőző
nyilatkozatok, tárgyalások a jelen szerződésbe beépítésre kerültek, azok önállóan nem bírnak jogi hatállyal. A Felek
rögzítik, hogy a jelen megállapodás feltételeit egészében és részleteiben is megtárgyalták.
15.) A jelen megállapodás – beleértve ezen írásbeliségi kikötést is – módosításai csak írásbeli formában érvényesek.
16.) Amennyiben a jelen megállapodás valamely rendelkezése érvénytelen, vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá
válna, ez a tény nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, vagy végrehajthatóságát. A felek ilyenkor kötelesek az
érvénytelen, vagy végrehajthatatlan rendelkezést egy olyan új, érvényes illetve végrehajtható rendelkezéssel
helyettesíteni, amely az érvénytelen, vagy végrehajthatatlan rendelkezéshez gazdasági és jogi célját és hatásait tekintve
a lehető legközelebb áll.
17.) A Felek a jelen szerződés alapján egymáshoz intézendő nyilatkozataikat írásban (ajánlott tértivevényes vagy
futárpostai küldeményként eljuttatott levélben, telefaxon, fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott
elektronikus levélben) kötelesek elküldeni. A küldemények kézbesítésére a Posta törvény szabályai megfelelően
irányadók.
18.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, valamint a
Lakástörvény rendelkezései, irányadók.
19.) A jelen megállapodással kapcsolatos minden jogvita – beleértve a megállapodás létrejöttét és érvényességét is –
esetén a felek egyeztetni kötelesek, a jogvita békés lezárása érdekében. Amennyiben az egyeztetés bármelyik fél általi
írásbeli kezdeményezéstől számított 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy a jogvita eldöntésére a Felek – a
perértéktől függően – alávetik magukat a Hatvani Járásbíróság, vagy az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességének.
20.) A jelen szerződés, az abból eredő jogok, illetőleg kötelezettségek átruházásához a másik fél előzetes írásbeli
jóváhagyása szükséges, amely csak indokolt esetben tagadható meg.
21.) A Felek kötelesek a jelen megállapodás teljesítése során illetve azzal összefüggésben tudomásukra jutott, egymás
gazdálkodására, tevékenységére, eljárásaira, termékeire, műszaki és szervezési megoldásaira, pénzügyeire,
kereskedelmi technikáira és tevékenységére, működésére vonatkozó minden adatot és információt titokban tartani.

Ezeket a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozhatják harmadik személy tudomására. E
kötelezettségek a jelen megállapodás bármilyen okból történő megszűnését követően is, öt éven keresztül terhelik
feleket.
22.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő testülete a 604/2015. (IX. 3.) számú határozatával felhatalmazta a
polgármestert a megállapodás aláírására. Megállapodó felek mindegyikét ezzel teljes körű polgári jogi felelősség
terheli a jelen megállapodás teljesítésért, illetőleg a megállapodásban foglaltak megszegéséért.
A felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Hatvan, 2015.
REMATECH HUNGÁRIA Kft.
Határozat száma

Hatvan Város Önkormányzata
: 605/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

“Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel ( 1024 Budapest, Fényes E.
u. 7-13.) 2015. június 18-án megkötött a nagygombosi gesztenyefasor fáinak pótlására és gondozására vonatkozó
megállapodást utólagosan jóváhagyja.”
Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 3.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 606/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft. (székhely: 2310
Szigetszentmiklós-Lakihegy, II. Rákóczi Ferenc út 10.; képviseli: Nagy Sándor ügyvezető igazgató; adószám:
10566350-2-13; cégjegyzékszám: 13-09-079733) ajánlatában szereplő City Ranger 2250 multifunkciós négy
kefével szerelt szívó-seprő, nagynyomású mosó és kézi felszívó adapterrel felszerelt gépre vonatkozóan 3
hónapra megkötött bérleti szerződést a jelenlegi feltételekkel – havi 400.000,- Ft + ÁFA bérleti díj ellenében,
valamint a Hatvani Városgondnokság részére történő ingyenes átadással – 2016. március 31. napjáig ismételten
megköti, valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a szerződés megkötése érdekében a
szükséges jognyilatkozatokat megtegye és a bérleti szerződést aláírja.
A bérleti díj 2015. évre vonatkozó összege a 2015. évi költségvetésben az általános tartalék terhére rendelkezésre
áll, míg a bérleti díj 2016. évre eső része Hatvan város 2016. évi költségvetésében tervezésre kerül.”
Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 30.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 607/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Önkormányzati Rendészeti Osztály részére
a mezőőri feladatok ellátása érdekében a CIB Lízing Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzéksz.: 01-10044131) 48 havi futamidőre zárt végű pénzügyi lízingre vonatkozó egyedi ajánlatának elfogadásával az önkormányzat
számára legkedvezőbb ajánlatot tevő Di-Fer Kft.-től (cégjegyzéksz.: 13-09-060404; adószám: 10260339-2-13,
székhelye: 2030 Érd, Fazekas dűlő 24904/2.) bruttó 6.847.300,- Ft értékben beszerzésre került 1 db Mitsubishi (J) 2.5 D
CC Invite típusú gépjármű.
A gépjármű megvásárlásához szükséges első lízingdíj összege – mely 1.369.460,- Ft – rendelkezésre áll a Hatvan
város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék terhére a
338/2015. (V. 14.) és a 388/2015. (V. 28.) sz. határozat alapján, míg a 2016. évtől esedékes havi lízingdíjak összege a
2016. évi költségvetésben tervezésre kerül.”
Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 15. (első lízingdíj átutalására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 608/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Heves Megyei Vízmű Zrt. (székhely: 3300 Eger,
Hadnagy u. 2.) által elkészített a 2015. évi szennyvíz ágazati beruházásokra vonatkozó alábbi beruházásokat:
2 db ABS AS 0630 S13/4 D KFM hableszedő szivattyú
800.000,- Ft + ÁFA
1 db Hidrostal E200-ML1R+EDM1X-M132 iszap recirkulációs szivattyú
2.700.000,- Ft + ÁFA
1 db ABS RW 4031 A40/8 EC keverő
2.350.000,- Ft + ÁFA
1 db Hidrostal F10K-HD1+FNXTV-GSEK+NAA1-10 nitrát recirk. szivattyú
4.650.000,- Ft + ÁFA
3 db Hidrostal BOBQ-T1-BNBA2-GSEQ+NW1A20-10 szennyvíz szivattyú
2.400.000,- Ft + ÁFA
1 db recirkulációs vezeték gépészeti átalakítás
2.500.000,- Ft + ÁFA

1 db indukciós mennyiségmérő felújítás
600.000,- Ft + ÁFA
Összesen:
16.000.000,- Ft + ÁFA
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a jóváhagyott munkákról értesítse a Heves
Megyei Vízmű Zrt.-t
Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 15.
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 609/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a gördülő fejlesztési tervhez kapcsolódó
2015. évi szennyvíz ágazati beruházásokat in-house módon a Heves Megyei Vízmű Zrt. végezze el. A képviselőtestület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező Vállalkozási szerződés
tervezetet aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 15.
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

(A 609/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 610/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba történő bevezetése”
elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A
beszerzés becsült értéke nettó 7.226.562.-Ft.
A pénzügyi forrást Hatvan Város Önkormányzata fejlesztési hitel terhére fogja biztosítani.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba történő bevezetése”
elnevezésű, nettó 7.226.562.-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. szeptember 10. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Határozat száma

: 611/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának
környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti
eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés becsült értéke nettó 9.115.260.-Ft.
A pénzügyi forrás bruttó 10.160.000.-Ft összeg erejéig Hatvan Város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.
19.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között, a „Polgármesteri Hivatal előtti térburkolat cseréje,
akadálymentesítése” elnevezésű költséghelyen szerepel, ezen felül a szükséges további forrás, azaz bruttó
1.416.380.-Ft összeg a „Polgármesteri Hivatal Iskola utcai kapubejáró cseréje, beléptető rendszerbe való
bekapcsolása, nyílászárócsere, kilincs” elnevezésű költséghelyről kerül átcsoportosításra.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának
környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése” elnevezésű, nettó 9.115.260.-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. szeptember 10. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Határozat száma

: 612/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja az Absolut Pyro Tűzijáték
Kereskedelmi, Gyártó és Szolgáltató Kft. (székhelye: 2120 Dunakeszi, Bagoly u. 5.) kérelmező részére a 2015.
augusztus 20-án a Hatvan, Népkertben megtartott tűzijátékhoz kiadott tulajdonosi hozzájárulást.”

Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 15. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 613/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Lőrinci-Nagykáta 120 kV-os távvezeték hálózat
szabványosítási munkáira bruttó 2.540.000,-Ft pénzügyi forrást biztosít.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendeletben az
általános tartalék költséghelyen biztosított.”
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 614/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Hatvan Város
Önkormányzata és a GLOBÁL-LINE Kft. közötti vállalkozási szerződés módosításának megkötésére azzal, hogy a
szerződésben kerüljön meghatározásra a garanciális időn túli eszközök javításához kapcsolódó anyagköltség
megtérítésének elszámolási módja bruttó 381.000,-Ft keretösszeg felhasználásáig.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendeletben az
általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

: 615/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Horváth M. út 8. szám alatti „CAM08”-as térfigyelő
eszköznek a Hatvan, Horváth M. út 12. szám előtti közvilágítási oszlopra történő áthelyezési munkáival a
GLOBAL-LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc u. 62.) bízza meg
bruttó 450.786,-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 biztosított.”
Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 10. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 616/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Design Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely:
6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) által 2015. év őszén megrendezésre kerülő hulladékgyűjtési akciónap költségeinek
biztosítására a 131/2015. (II. 26.) számú képviselő-testületi határozatban biztosított pénzügyi forráson felül további
bruttó 1.000.000,- Ft összeget biztosít.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben az
általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: azonnal (módosított szerződés megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 617/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 318/2015. (IV. 30.) számú határozatát hatályon kívül
helyezi.”
Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 5.
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 618/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani TESCO áruháznál, valamint a Robert Bosch út –
Vitális Mór utca kereszteződésében lévő közvilágítási oszlopok javítási munkáival Kovács Zoltán egyéni
vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 508.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendeletben az
általános tartalék költséghelyen biztosított.”

Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 10. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 619/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

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

: 620/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

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

: 621/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

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

: 622/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

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

: 623/2015. (IX. 3.) sz. képv. test. hat.

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

KIVONAT
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből
Napirendi pont címe:
Tájékoztató a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, a Hatvani Damjanich János
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint a Széchenyi István Római Katolikus Középiskola
2014/2015. tanévben végzett tevékenységéről
Előterjesztő, előadó: Tarsoly Imre az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke
Kivonat szövege:
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tarsoly Imre bizottsági elnök előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, a Hatvani Damjanich János
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint a Széchenyi István Római Katolikus Középiskola
2014/2015. tanévben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót és azt a szóban kiegészített írásbeli
előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.”

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

