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TARTALOMJEGYZÉK

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
• 37/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 6/2008.(II.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról
• 38/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
• 39/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
• 40/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 63/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet
módosításáról

2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 6/2008.(II.1.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény
6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 6/2008.(II.1.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat a háziorvosi ellátást tíz körzetben alakítja ki, melyeket utcajegyzék alapján állapít meg.”
2. § A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklete lép.
3. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba, és 2016. január 2-án hatályát veszti.
Hatvan, 2015. november 26.

dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

1. melléklet a 37/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 6/2008. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
A háziorvosi ellátás körzetei

1. számú háziorvosi körzet
Barcsay Jenő utca

Papp István utca

Batthyány utca

Sashalom

Dózsa György utca

Széchenyi utca

Dózsa tér

Tabán út

Honvéd utca

Újélet utca

Mikes utca

Zsilip utca

2. számú háziorvosi körzet
Bányász utca

Ősz utca

Csányi út

Ratkó József utca

Delelő utca

Rét utca

Görbeér tanya

Sport utca

Horváth Mihály út

Tavasz utca

Kinizsi utca

Tó utca

Kisfaludy utca

Zrínyi utca

Martinovics utca
Nyár utca
3. számú háziorvosi körzet
Akácfa utca

Kastélykert utca

Árnyas utca

Kisgombos major

Babits Mihály utca

Kodály Zoltán utca

Balassi Bálint út

Kórház utca

Barackos utca

Kurta utca

Berzsenyi Dániel utca

Lőrinci út

Bokor köz

Major utca

Borház út

Nagygombos major

Csajkovszkij utca

Nyírfa utca

Csalános utca

Pécsi Sándor utca

Cserje utca

Peres puszta

Diófa utca

Rózsa utca

Fecske utca

Szőlőhegy utca

Fűzfa utca

Tízhold utca

Gesztenye fasor

Tóth Árpád utca

Hársfa utca

Vas Gereben utca

Hárstelepi utca

Vereckei utca

Hegyalja út

Zagyvaparti utca

4. számú háziorvosi körzet
Árpád utca

Nádasdy Tamás utca

Bajza József utca

Nagy Sándor utca

Béla utca

Pázsit utca

Csatafi utca

Petőfi tér

Dobó tér
Hunyadi tér

Petőfi Sándor utca
Székely utca

Ifjúság útja

Tanács utca

Kárpát utca

Tizeshonvéd utca

Knézich utca

Vár utca

Kobzos utca

Vörösmarty tér

Kossuth tér
5. számú háziorvosi körzet
Báthori István utca

Hegytető utca

Bornemissza utca

Kazinczy utca

Czuczor Gergely utca

Kertész utca

Deák Ferenc utca

Klapka utca

Dembinszky utca

Palkó tanya

Domb utca

Peresi utca

Gáspár András utca

Szabadság út

Gorkij utca

Temető utca

Görög utca

Trianon tér

Hajós Alfréd utca

Újvilág utca

Harang utca

Vásártér utca

Harmónia utca
6. számú háziorvosi körzet
Arany János utca

Jókai utca

Attila utca

Kard utca

Bajcsy-Zsilinszky út

Kőműves utca

Bálvány utca

Lehel utca

Botond utca

Mátyás király utca

Buzogány utca

Mohács utca

Csokonai utca

Nagytelek utca

Fuvaros utca

Nagytelek major

Fürdő utca

Táltos utca

Hajdú utca

Teleki út

Hétvezér utca

Thököly utca

Iparos utca

Toldi utca

Jávorka utca

Várkonyi Sándor utca

7. számú háziorvosi körzet
Apafi utca

Május 1. utca

Balogh Ádám utca

Mészáros Lázár út

Baross Gábor utca

Móra Ferenc utca

Bethlen Gábor utca

Munkácsy Mihály utca

Bocskai istván utca

Pintér István utca

Czóbel Béla utca

Radnóti Miklós utca

Damjanich utca

Rákóczi út 1- végi a páratlan oldal

Dézsmaszéki utca

Ring Kálmán út

Esze Tamás utca

Szapári utca

Forgács Simon utca

Szepes Béla utca

Gábor Áron utca

Tompa Mihály utca

Gedeon Béla utca

Úttörő utca

Görgey utca

Váci Mihály utca

Hatvani Lajos utca

Vak Bottyán utca

József Attila utca

Vasvári Pál utca

Kert utca

Veres Péter utca

Kiss Ernő utca

Vitális Mór utca

Kosztolányi út

Wesselényi utca

Kölcsey Ferenc utca

Zöldfa utca

8. számú háziorvosi körzet
Béke út

Munka utca

Bem József utca

Táncsics Mihály utca

Benczúr gyula utca

Traktor utca

Csók István utca

Turai út

Doktay Gyula utca

Új utca

Határ utca

Viola utca

Legány Ödön utca

Kerekharaszt község teljes közigazgatási területe

Móricz Zsigmond utca
9. számú háziorvosi körzet
Apród utca

Liszt Ferenc utca

Bartók Béla utca

Majtényi utca

Bercsényi út

Mártírok tere

Bezerédi utca

MÁV kertészet

Boldogi út

MÁV sporttelep

Dolgozók útja

MÁV őrházak

Ferencesek útja

Mozdony utca

Gárdonyi Géza utca

Népkert

Hősmagyar utca

Papmalom

Huszár utca

Radnóti tér

Irinyi János utca

Rákóczi út 2-től végig páros oldal

Kandó Kálmán utca

Tarjáni utca

Karinthy Frigyes utca

Turul utca

Kandó Kálmán utca

Tüzér utca

Kistelek major

Utász utca

Kopja utca

Vasút utca

10. számú háziorvosi körzet
Ady Endre utca

Kossuth Lajos utca

Bástya utca

Köztársaság utca

Csaba utca

Madách utca

Eötvös utca

Mártírok útja

Erzsébet tér

Mikszáth tér

Géza fejedelem utca

Sárkány utca

Gódor Kálmán utca

Szalkai utca

Grassalkovich út

Szent Mihály utca

Hatvanas utca

Thurzó utca

Hatvany Irén utca

Tinódi utca

Iskola utca

Vécsey utca

István király utca

Településszintű lakosok

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. §
(1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (8) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Amennyiben a parkolási engedély matrica, a behajtási engedély matrica megsemmisül, vagy a gépjármű
első szélvédője kicserélésre kerül, valamint év közben történő gépjárművásárlás esetén természetes személyek
részére az új matrica díja: 200 Ft/matrica.”
2. § A R. 6. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A Kártyatulajdonos hatvani székhellyel és telephellyel rendelkező jogi személyek, jogi személyiség nélküli
jogalanyok, valamint egyéni vállalkozók és egyéni cégek esetében – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – az
év közben történő gépjárművásárlás esetén az új matrica díja: 1.000,- Ft/matrica.
3. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba és 2016. január 2-án hatályát veszti.
Hatvan, 2015. november 26.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény
41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama
a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év,
b) sírbolt esetén 60 év,
c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 vagy 25 év,

d) urnasírbolt esetén 20 év.”
2. § A R. 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2016. január 1-jén lép hatályba, és 2016. január
2-án hatályát veszti.
(2) A 3. § (3) bekezdés 2015. december 1-jén lép hatályba.
(3) Nem lép hatályba Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőről és a temetkezés
rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2015. (I. 30.) önkormányzati
rendelet 1-3. §-a.
Hatvan, 2015. november 26.

dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

1. melléklet a 39/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet az 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Sírhely (25 évre):
egyszemélyes:
kétszemélyes:
gyermeksír:

21.200,- Ft
40.100,- Ft
16.000,- Ft

Sírbolt (60 évre):
egyszemélyes:
kétszemélyes:
háromszemélyes:

63.500,- Ft
105.800,- Ft
157.300,- Ft

Urnafülke:
10 évre
25 évre

12.000,-Ft
25.000,- Ft

Urnasírhely :
10 évre
25 évre

22.200,- Ft
55.500,- Ft

Urnasírbolt (20 évre):

104.800,- Ft

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.”

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 63/2011. (XII. 16.) 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 17. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 63/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe
az 1. melléklet lép
2. § Ez a rendelet 2015. december 1-jén lép hatályba és 2015. december 2-án hatályát veszti.
Hatvan, 2015. november 26.

dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

1. melléklet a 40/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 63/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

Képfelvevők helye és a képfelvevőkkel megfigyelt közterületek felsorolása

1. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

Grassalkovich út - Balassi B. út kereszteződés
Kossuth tér - Balassi B. út - Iskola út - Grassalkovich út

2. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

Hatvany Irén utca - Kossuth tér kereszteződés
Kossuth tér - Hatvany I. u. - Mártírok útja

3. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

Grassalkovich út - Kossuth tér kereszteződés
Grassalkovich út - Kossuth tér - Grassalkovich kastély - Thurzó utca

4. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

Madách utca - Csaba utca kereszteződés
Madách utca - Csaba utca - Mikszáth tér déli része

5. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

Dózsa György tér - Gódor K. utca kereszteződés
Dózsa tér - Gódor Kálmán utca

6. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

Horváth M. út - Nádasdy T. utca kereszteződés
Horváth M. út - Nádasdy T. utca - Dózsa tér

7. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

Vörösmarty tér
Vörösmarty tér - Klapka utca - Bajza utca - Kertész utca

8. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

Horváth M. út 12. szám előtti közterületi oszlop
Horváth M. út - Pázsit utca - Hatvan városi panoráma

9. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

Pázsit utca - Hajós Alfréd utca kereszteződés
Pázsit utca - Hajós Alfréd utca és parkoló - 5 sz. Általános Iskola előtti tér - Uszoda

10. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

Rákóczi út - Bajcsy-Zs. út kereszteződés (közlekedési lámpaoszlopon)
Rákóczi út - Bajcsy Zs. út

11. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

Bajcsy-Zs. út - Mátyás király utca kereszteződés
Bajcsy-Zs. út - Mátyás király utca

12. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

Arany J. út - Botond utca kereszteződés
Arany J. út - Botond utca

13. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

Doktay Gy. utca - Csók I. utca kereszteződés
Doktay Gy. utca - Csók I. utca - Munka utca - kereszteződésben lévő tér

14. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

Bercsényi út - Vak Bottyán utca kereszteződés
Bercsényi út - Vak Bottyán utca - Irinyi János utca

15. kamera
Telepítési hely:

Mészáros L. út - Szapári utca kereszteződés

Megfigyelt terület:
16. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

17. kamera
Telepítési hely:

Mészáros L. út - Szapári utca - Kiss Ernő utca

3. számú főút Újhatvani felüljárójának észak-nyugati oldala
Mártírok tere, a gyalogos-kerékpáros aluljáró és a 3.
szelvényének környéke

számú

főút

57+200

Megfigyelt terület:

3. számú főút Újhatvani felüljárója alatti gyalogos-kerékpáros aluljáró dél-keleti
oldala
az aluljáró területe

18. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

3. számú főút Újhatvani felüljárója a főút keleti oldala
gyalogos-kerékpáros aluljáró és a 3. főút 57+250 szelvényének környéke

19. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

20. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:
21. kamera
Telepítési hely:

3. számú főút körforgalmi csomópontjának 21. főút felőli behajtójának jobb oldala
körforgalmi csomópont, a gyalogos-kerékpáros aluljáró és a 21. főút körforgalmi
bevezetőjének környéke

3. számú főút körforgalmi csomópont alatt átvezető gyalogos-kerékpáros aluljáró
déli oldala
déli aluljáró területe

Megfigyelt terület:

3. számú főút körforgalmi csomópont alatt átvezető gyalogos-kerékpáros aluljáró
északi oldala
északi aluljáró területe

22. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

3. számú főút körforgalmi csomópont keleti behajtó bal oldala
körforgalmi csomópont, 3. számú főút déli körforgalmi bevezetőjének környéke

23. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

21. számú főút körforgalomhoz vezető szakasz jobb oldala
21. számú főút körforgalomi bevezetőjének környéke

24. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

3. számú főút vasúti felüljáró hídjára felvezető szakaszának keleti oldala
híd teljes szakasza, a híd alatti parkoló bevezető útja és a 31. főút 57+550 szelvényének
környéke

25. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

3. számú főút vasúti felüljáró hídja alatti parkoló északi része
híd alatti parkoló és a híd alatti parkoló bevezető útja

26. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

A gyalogos és kerékpáros híd északi vasbeton pilon északi lábának keleti oldalán
a híd keleti feljárója

27. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

A gyalogos és kerékpáros híd északi vasbeton pilon déli lábának déli oldalán
a híd középső dél-keleti része (Gerber tartó szerkezetű rész)

28. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

A gyalogos és kerékpáros híd déli vasbeton pilon déli lábának keleti oldalán
a híd nyugati feljárója

29. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

A gyalogos és kerékpáros híd déli vasbeton pilon északi lábának északi oldalán
a híd középső északi része”

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI
Határozat száma

: 753/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 26-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 Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság részére tagi kölcsön nyújtásáról
2. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjának
lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról
3. Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Intézmény létszámkeretének növeléséről
4. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Tárulás és a társulás által fenntartott Szociális,
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2015. évi költségvetésének módosításáról
5. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás megszüntetéséről
6. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról
7. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és Működési
Szabályzatának, Szakmai Programjának és a mellékletét képező Házirend elfogadásáról
8. Előterjesztés Hatvan város területén 10. számú felnőtt háziorvosi körzet kialakításáról, és a MEDICINASICULUS Korlátolt Felelősségű Társasággal felnőtt háziorvosi ellátásra vonatkozó egészségügyi
vállalkozói szerződés megkötéséről
9. Előterjesztés a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 6/2008.(II.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról
10. Előterjesztés a Hatvan, Bajcsy Zs. út 4/a. szám alatt működő felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi,
fogorvosi ellátást nyújtó vállalkozók egészségügyi vállalkozói szerződéseinek módosításáról
11. Előterjesztés a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak nyújtandó támogatásról
12. Előterjesztés a kiemelt sportegyesületek 2015. évi működéséről
13. Előterjesztés a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesületnek nyújtandó támogatásról
14. Előterjesztés az FC Hatvan Egyesületnek nyújtandó támogatásról
15. Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a
Hatvan Kártya díjának felülvizsgálatáról
16. Előterjesztés a közterületi használati díjak felülvizsgálatáról
17. Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
18. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és
Muzeális Gyűjtemény igazgatói (magasabb vezetői) pályázatáról
19. Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 63/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet
módosításáról
20. Előterjesztés közterületek elnevezéséről
21. Előterjesztés a felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról
22. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő részvény értékesítéséről
23. Előterjesztés a lakáskoncepció elfogadásáról
24. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú, Hatvan, Tabán u. 22. III/14. sz. alatt található lakás
elidegenítéséről szóló pályázat kiírásáról
25. Előterjesztés a Hatvan, Pázsit u. 7. IV/1. szám alatti ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetésével
kapcsolatos döntésről
26. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata új közbeszerzési szabályzatának az elfogadásáról
27. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek részterületekre vonatkozó módosításáról
28. Előterjesztés a hatvani 0302/7 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonását megelőzően kötendő
megállapodásról
29. Előterjesztés a Heves Megyei Vízmű Zrt. 2015. évi közgyűléséhez kapcsolódó döntésekről
30. Előterjesztés a belvárosi közterületek környezetalakítási terveihez kapcsolódó döntésről
31. Előterjesztés helyi jelentőségű védett természeti területek élőhelyeinek megóvásával kapcsolatos
döntésről
32. Előterjesztés a Tourinform iroda kialakításához szükséges tervek elkészítéséről szóló képviselő-testületi
határozat módosításáról
33. Előterjesztés kerékpártámaszok beszerzéséről
34. Előterjesztés tájékoztató táblák legyártásával és kihelyezésével kapcsolatos döntésről
Előterjesztő, előadó az 1-34. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
35. Egyebek

ZÁRT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételről
2. Előterjesztés felsőoktatási ösztöndíj támogatás visszafizetése ügyében benyújtott fellebbezés
elbírálásáról
Előterjesztő, előadó az 1-2. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester”
Határozat száma

: 754/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 269., 325. (IV. 30.), 500. (VI. 25.), 518. (VII. 3.), 540. (VII.
30.), 558. (VIII. 10.), 585., 586., 594., 601., 602., 603., 604., 606., 608., 609., 610., 611., 614., 615., 618. (IX. 3.),
627., 628. (IX. 15.), 648., 649., 650., 651., 652., 657., 658., 665., 667., 668., 670., 674., 675., 676., 677., 678. (IX.
24.), 680., 681., 682., 683. (X. 1.), 686. (X. 14.), 689. (X. 21.), 693., 694., 695., 696., 697., 702., 703., 704., 705.,
706., 707., 708., 709., 718., 719., 729., 732. (X. 29.) évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja.”
Határozat száma

: 755/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000
Hatvan, Tarjáni út 3.) tagja, és többségi tulajdonosa 2015. december 10. napjáig 24.148.841,-Ft, azaz
Huszonnégymillió-egyszáznegyvennyolcezer-nyolcszáznegyvenegy forint összegű tagi kölcsönt nyújt a társaság
részére a társaság likviditásának fenntartása és a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségei
folyamatos teljesítése céljából a jelen határozat mellékletében foglalt tagi kölcsönszerződés rendelkezései szerint.
A tagi kölcsönből 11.515.809,-Ft visszafizetésének határideje: 2016. december 31.
A tagi kölcsönből 12.633.032,-Ft visszafizetésének határideje: 2017. december 31.
A tagi kölcsön pénzügyi fedezete a helyi többlet adóbevétel.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező kölcsönszerződés
szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kölcsönszerződés aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 10. (okirat aláírására)
: Hatvan város polgármestere

Tagi kölcsönszerződés
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről:
Hatvan Város Önkormányzata
- székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- KSH stat. számjel: 15729394-8411-321-10;
- adószáma: 15729394-2-10
- képviseli: Horváth Richárd polgármester
- mint kölcsönadó
másrészről:
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság
- székhelye: 3000 Hatvan, Tarjáni út 3.
- cg.száma: 10-09-033600
- adószáma: 24183219-2-10
- képviseli: Soós Péter János ügyvezető
- mint kölcsönvevő
között az alábbi feltételek mellett:
1./ A tagi kölcsönt biztosító Hatvan Város Önkormányzata testületi határozata alapján kötelezettséget vállal arra, hogy
a kölcsönvevő társaság részére átutal 24.148.841,-Ft, azaz Huszonnégymillió-egyszáznegyvennyolcezernyolcszáznegyvenegy forintot tagi kölcsön jogcímén.
2./ Kölcsönvevő a jelen szerződés 1./ pontjában meghatározott kölcsönösszeget tagi kölcsön jogcímén elfogadja, és
kötelezettséget vállal arra, hogy ezen összeget könyveiben tagi kölcsönként tartja nyilván a vonatkozó könyvvezetési
szabályok betartása mellett. A kölcsönvevő társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a tagi kölcsön összegét Hatvan
Város Önkormányzata Képviselő-testületének 755/2015. (XI. 26.) sz. határozatában meghatározott célokra fordítja.

3./ Jelen kölcsönszerződést felek határozott időtartamra kötik, mely szerint a kölcsönszerződés alapján 11.515.809,-Ft
lejártának határideje 2016. december 31. napja, míg 12.633.032,-Ft lejáratának határideje: 2017. december 31. napja.
Kölcsönvevő kötelezi magát arra, hogy a kölcsönvett tőkeösszeget és annak mindenkori jegybanki alapkamat
összegével azonos mértékű ügyleti kamatát legkésőbb fenti időpontokig kölcsönadó részére hiánytalanul visszafizeti.
4./ A kölcsönvevő által az okirat 3./ pontjában meghatározott visszafizetési határidőt, és ügyleti kamat mértékét
kölcsönadó ezennel minden további feltétel nélkül elfogadja.
5./ A teljesítési határidő lejártát követően az esetleges késedelem időtartamára kölcsönvevő a az ügyleti kamaton felül a
Ptk. szerinti késedelmi kamat megfizetésére is köteles. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy kölcsönvevő
bármikor jogosult előteljesítésre. Ebben az esetben az ügyleti kamat fizetési kötelezettség az előteljesítés időpontjáig áll
fenn.
6./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a kölcsönszerződés célja bármely oknál fogva megszűnik
vagy ellehetetlenül, illetve kölcsönvevő a kölcsön összegét az 1./ pontban meghatározott céltól eltérően használja fel,
úgy jelen kölcsönszerződés lejárttá válik és a kölcsön összegének visszafizetése egy összegben esedékessé válik.
7./ Kölcsönadó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott helyi
önkormányzat, míg kölcsönvevő az Egri Törvényszék Cégbíróságán bejegyzett jogi személyiséggel rendelkező
gazdasági társaság. Szerződő felek képviselői magyar állampolgárok.
8./ Szerződő felek között vitás kérdés nincsen. Szerződő felek nyilatkozzák, hogy jelen okirat aláírása előtt részletesen
megismerték a kölcsönszerződésre vonatkozó Polgári Törvénykönyvben meghatározott szabályokat.
9./ A kölcsönszerződés megkötéséhez Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 755/2015. (XI.26.) számú
határozatával hozzájárulását adta.
10./ Jelen szerződében nem szabályozott kérdésekben az Áht. és a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Jelen szerződést a felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen,
jóváhagyólag aláírtak.
Hatvan, 2015. november 26. napján
Hatvan Város Önkormányzata
Képv.: Horváth Richárd polgármester
Kölcsönadó tag

Határozat száma

Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság
képv.: Soós Péter János ügyvezető
kölcsönvevő társaság
: 756/2015. (XI. 26.) 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 Tóth
Zsolt 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 28. 2/8. szám alatti lakos felügyelőbizottsági tagi tisztségről való lemondását
2015. szeptember 28. napi hatállyal tudomásul veszi.”
Határidő
Felelős

: 2015. november 27.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 757/2015. (XI. 26.) 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
társaság felügyelőbizottsági tagjának Jagodics István 3000 Hatvan, Székely u. 2. szám alatti lakost 2015.
november 26. napjától 2017. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja. A felügyelőbizottsági tag
tisztségét ingyenesen látja el.”
Határidő
Felelős

: 2015. november 27.
: Hatvan város polgármestere

Határozat száma

: 758/2015. (XI. 26.) 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
társaság alapító okiratát módosítja, és 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. december 10.
: Hatvan város polgármestere

HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KÖZHASZNÚ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Hatvan Város Önkormányzata, mint alapító az Egri Törvényszék Cégbíróságán a 10-09-034862 cégjegyzékszámon
bejegyzett Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát jelen
okirat keretében az alábbiak szerint módosítja.
20./ Felügyelő Bizottság
A felügyelő bizottság tagjai:
Jagodics István (anyja neve: Kurdi Magdolna: lakik: 3000 Hatvan, Székely u. 2.);
Kókainé Juhász Éva (anyja neve: Pádár Magdolna Gizella, lakik: 3000 Hatvan, Eötvös u. 10.);
Krizsán Attila (anyja neve : Tovaj Mária, lakik : 3000 Hatvan, Botond u. 2.)
A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2014. május 29. napjától kezdődő hatállyal 2017. május 31. napjáig tartó
határozott időtartamra szól. Jagodics István felügyelőbizottsági tag megbízatása 2015. november 26. napjától
kezdődő hatállyal 2017. május 31. 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.
Jelen alapító okiratot módosító okiratot Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 758/2015. (XI. 26.) sz.
határozatával jóváhagyta.
Alapító jelen okiratot elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratával mindenben egyezőt sajátkezűleg,
cégszerűen jóváhagyólag aláírta.
Hatvan, 2015. november 26.
Hatvan Város Önkormányzata
képv : Horváth Richárd polgármester
Jelen okiratot készítettem
és ellenjegyzem:
Hatvan, 2015. november 26.
Határozat száma

: 759/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény, mint költségvetési szerv
létszámkeretének 1 fővel való növelését jóváhagyja, a létszámkeretet összesen15 főben állapítja meg.”
Határidő
Felelős

: 2015. november 27.
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 760/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1. és 2. mellékletét
képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2015. évi költségvetésének módosítását:
a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal )
csökkentett bevételi főösszegét
316.568,- ezer Ft-ban
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 319.513,- ezer Ft-ban
állapítja meg.”
Határidő
Felelős

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

(A 760/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!)

Határozat száma

: 761/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1. és 2. mellékletét
képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és
Egészségügyi Szolgálat 2015. évi költségvetésének módosítását:
a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal )
csökkentett bevételi főösszegét
318.855,- ezer Ft-ban
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 318.855, - ezer Ft-ban
állapítja meg.
Határidő
Felelős

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

(A 761/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!)
Határozat száma

: 762/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 31-ével a Szociális, Gyermekjóléti és
Egészségügyi Társulást megszünteti.
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat feladatellátását szolgáló minden ingó és ingatlan
vagyontárgy Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában marad.
A határozat hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített
többségével hozott döntése szükségeltetik.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi
Társulás Társulási Tanácsának soron következő ülésén jelen határozatnak megfelelően szavazzon.”
Határidő
Felelős

: 2015. november 30.
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 763/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. január 1-jétől továbbra is a Szociális, Gyermekjóléti és
Egészségügyi Szolgálat útján látja el a szociális alapszolgáltatás, gyermekjóléti alapellátás és egészségügyi
alapellátás körébe tartozó feladatokat.”
Határidő
Felelős

: 2015. november 30.
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 764/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Alapító
Okiratát 2016. január 1. napi hatályba lépés mellett a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak
megfelelően módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. számú
mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.”
Határidő
Felelős

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

(A 764/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!)
Határozat száma

: 765/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Szociális,
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15.) működési engedélyének
módosítását kezdeményezze.”
Határidő
Felelős

: 2015. november 30.
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 766/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15.) szervezeti és működési szabályzatát 2016. január 1-jei hatálybalépés
mellett elfogadja.”

Határidő
Felelős

: 2015. november 30. (szervezeti és működési szabályzat kiadására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 767/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15.) szakmai programját 2016. január 1-jei hatálybalépés mellett elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2015. november 30. (szakmai program kiadására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 768/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város területén létrehozza a hatvani 10. számú felnőtt
háziorvosi körzetet. A körzet betegellátására feladat-ellátási szerződést köt a MEDICINA-SICULUS Kft.-vel
(székhely: 3000 Hatvan, Kőműves u. 11., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-032203, adószáma: 23480441-1-10,
képviseli: Dr. Éger Ildikó ügyvezető), mint egészségügyi szolgáltatóval, a határozat mellékletét képező szerződéstervezet szerint.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. november 30. (a szerződés aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

(A 768/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 769/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kera-Med Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társasággal
(székhely: 2170 Aszód Hunyadi utca 5. cégjegyzékszám: Cg. 13-06-036717, adószáma: 20662907-1-13,
képviseli: Dr. Száraz Katalin vezető tisztségviselő) 2014. november 23-án a 6. számú felnőtt háziorvosi körzet
működtetésére megkötött, többször módosított és kiegészített szerződést közös megegyezéssel módosítja és a
határozat mellékletét képező szerződés-tervezet szerint egységes szerkezetbe foglalja.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 21. (a szerződés aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

(A 769/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 770/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az LGM-MED Üzletviteli Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társasággal (székhely: 3000 Hatvan, Úttörő u. 15., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-028915, adószáma:
14556360-2-10, képviseli: Dr. Bőze Barna Zsolt ügyvezető), 2015. július 30-án a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet
működtetésére megkötött, többször módosított és kiegészített szerződést közös megegyezéssel módosítja és a
határozat mellékletét képező szerződés-tervezet szerint egységes szerkezetbe foglalja.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 21. (a szerződés aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

(A 770/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 771/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a MEDICINA-SICULUS Kft-vel (székhely: 3000 Hatvan,
Kőműves u. 11., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-032203, adószáma: 23480441-1-10, képviseli: Dr. Éger Ildikó, orvosi
nyilvántartási bejegyzése: Dr. Kerekes Ildikó ügyvezető) 2011. augusztus 29-én a 8. számú felnőtt háziorvosi
körzet működtetésére megkötött, többször módosított és kiegészített szerződést közös megegyezéssel módosítja
és a határozat mellékletét képező szerződés-tervezet szerint egységes szerkezetbe foglalja.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 21. (a szerződés aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

(A 771/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 772/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Déry Károly Lászlóval, lakik: 3000 Hatvan, Bercsényi u.
28, adószáma: 72702688-1-30, orvosi nyilvántartási száma: 39461, vállalkozói igazolvány szám: ES – 255968)
1992. november 23-án a 9. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére megkötött, többször módosított és
kiegészített szerződést közös megegyezéssel módosítja és a határozat mellékletét képező szerződés-tervezet
szerint egységes szerkezetbe foglalja.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 21. (a szerződés aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

(A 772/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 773/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Medgyesiné Dr. Gesztesi Stefánia Máriával, lakik: 3000
Hatvan, Tóth Á. u. 14., adószáma: 61119138-1-30, orvosi nyilvántartási száma: 32946, vállalkozói igazolvány
száma: 5505768), a 3. számú gyermekorvosi körzet működtetésére megkötött 1998. október 31. napján megkötött
szerződést közös megegyezéssel módosítja és a határozat mellékletét képező szerződés-tervezet szerint
egységes szerkezetbe foglalja.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 21. (a szerződés aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

(A 773/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 774/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Boross Mártával, lakik: 3000 Hatvan, Rákóczi u. 58.,
adószáma: 47988462-2-30, orvosi nyilvántartási száma: 28080, vállalkozói igazolvány száma: ES – 256367),
2012. december 13. napján a 4. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére megkötött, többször módosított
és kiegészített szerződést közös megegyezéssel módosítja és a határozat mellékletét képező szerződés-tervezet
szerint egységes szerkezetbe foglalja.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 21. (a szerződés aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

(A 774/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 775/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Bellák Mariannával, lakik: 3000 Hatvan, Kertész u. 67.
sz., adószáma: 72630497-1-30, orvosi nyilvántartási száma: 43076, vállalkozói igazolvány száma: ES – 256351),
1997. május 29-én az 5. számú fogorvosi működtetésére megkötött szerződést közös megegyezéssel módosítja
és a határozat mellékletét képező szerződés-tervezet szerint egységes szerkezetbe foglalja.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 21. (a szerződés aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

(A 775/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 776/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a DENT-DUO Egészségügyi-, Szolgáltató és Kereskedelmi Kftvel (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 4/A., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-027212, adószáma: 13824651-2-10,
képviseli: Dr. Nemes Károly ügyvezető), 1997. május 29-én a 6. számú fogorvosi körzet működtetésére megkötött
szerződést közös megegyezéssel módosítja és a határozat mellékletét képező szerződés-tervezet szerint
egységes szerkezetbe foglalja.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására.”

Határidő
Felelős

: 2015. december 21. (a szerződés aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

(A 776/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 777/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (székhelye:
3300 Eger, Klapka György u. 11.) részére 2.570.000,-Ft, azaz Kettőmillió-ötszázhetvenezer forint támogatást nyújt.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Hatvan Város
Önkormányzata és a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság között létrejövő, jelen határozat mellékletét
képező adományozási megállapodás aláírására.
A 2.570.000,- Ft támogatás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati
rendeletben a helyi adó többletbevétel terhére biztosított.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 10. (adományozási megállapodás aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

(A 777/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 778/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület (székhely: 3000 Hatvan,
Népkert) 2015. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 2. (tájékoztatásra)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 779/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Lokomotív Sport Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, Boldogi
úti MÁV Sporttelep) 2015. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 2. (tájékoztatásra)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 780/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület (székhely:
3000 Hatvan, Tanács u. 9.) 2015. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 2. (tájékoztatásra)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 781/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Góliát Diáksport Egyesület (székhely: 3000 Hatvan,
Szabadság út 13.) 2015. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 2. (tájékoztatásra)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 782/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szabadidősport Egyesület Atlétika Szakosztálya
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 2015. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 2. (tájékoztatásra)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 783/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Triton Triatlon Club 60 SE Kosárlabda Szakosztálya
(székhely: 3000 Hatvan, Dolgozók útja 13.) 2015. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.”
Határidő

: 2015. december 2. (tájékoztatásra)

Felelős

: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 784/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Úszó Klub Sportegyesület (székhely: 3000 Hatvan,
Móricz Zsigmond út 13/b) 2015. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 2. (tájékoztatásra)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 785/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Horváth Racing Technologies Sportegyesület (székhely:
3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc utca 57.) 2015. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 2. (tájékoztatásra)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 786/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Hatvan Város Önkormányzata és a
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Tanács u. 9.) között létrejött
együttműködési megállapodásban szereplő 1.500.000,- Ft, azaz Egymillió-ötszázezer forint támogatási összeg
2015. november 27. napjával 2.000.000,- Ft, azaz Kétmillió forint támogatási összegre módosuljon. A
többlettámogatás a sportcsarnok megépítésével összefüggő működési kiadásokra fordítható.
Az 500.000,- Ft támogatás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati
rendeletben a helyi adó többletbevétel terhére biztosított.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 1. (többlettámogatás átutalására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 787/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel
(székhelye: 3000 Hatvan, Tanács u. 9.) megkötött együttműködési megállapodást közös megegyezéssel a jelen
határozat mellékletét képező módosító okiratban foglaltaknak megfelelően módosítja. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodást módosító okirat aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 10. (a szerződés aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Együttműködési megállapodás

Amely létrejött egyrészről
Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH statisztikai számjel: 157293948411-321-10; adószáma: 15729394-2-10; bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 1040353849575051-56561001; képviseli: Horváth Richárd polgármester; továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről a
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Tanács u. 9. bejegyző végzés
száma: Pk.60.110/1999/2; adószáma: 18581333-1-10; bankszámlaszáma: 1173905420126869; képviseli:
Antalóczy Péter elnök; továbbiakban: Egyesület)
(továbbiakban együtt: Felek) között abból a célból, hogy jelen megállapodással biztosítsák annak feltételeit, hogy
az egyesület igazolt versenyzői szabadidejüket sportolással tölthessék, ezáltal megalapozva hosszú távú
egészségmegőrzésüket, megfelelő fizikai és erkölcsi fejlődésüket, utóbbi részeként elsajátítsák a tiszta játék („fair
play”) szellemét, valamint versenyrendszerben való részvétel során megmérettetésük révén kihívást állítson a
sportolók elé. E célok érdekében – figyelemmel a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55.§- ára is – a Felek az
alábbiakban állapodtak meg:
Előzmények:
Felek egyezően adják elő, hogy Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 447/2015. (VI. 25.) számú
határozatban döntött arról, hogy a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület (székhelye: 3000 Hatvan,
Tanács u. 9.) részére 2015. évre 1.500.000,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint támogatást nyújt. Felek között a
támogatás nyújtásáról 2015. június 30-án együttműködési megállapodás jött létre.

A képviselő-testület Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület részére a 2015. évi működési kiadások
fedezetére illetve a különböző bajnokságokon való indulás lehetőségének biztosítására további 500.000,- Ft
támogatást állapított meg. A többlettámogatás a sportcsarnok megépítésével összefüggő működési kiadásokra
fordítható.
Ezen előzmények után Felek az előzményi részben megjelölt támogatás nyújtásáról szóló megállapodást a
következők szerint módosítják:
1.

Felek a közöttük létrejött támogatás nyújtásáról szóló
megegyezéssel 2015. november 27-i hatállyal módosítják.

együttműködési

megállapodást

közös

2.

Felek megállapodnak, hogy a támogatás nyújtására vonatkozó együttműködési megállapodás 9.
pontjának második mondata helyébe az alábbi szövegrész lép:
„9. A támogatás éves összege 2.000.000,- Ft, azaz kétmillió forint.”

3.

Felek megállapodnak, hogy a támogatás nyújtására vonatkozó együttműködési megállapodás 9.
pontjának harmadik mondata az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„9. (…) negyedik negyedévben 500. 000,- Ft, azaz ötszázezer forint.

4.

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

5.

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

Hatvan, 2015. november …

Az Önkormányzat képviseletében
Határozat száma

Az Egyesület képviseletében
: 788/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Hatvan Város Önkormányzata és a
Futball Club Hatvan Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Népkert - Sporttelep) között létrejött együttműködési
megállapodásban szereplő 21.800.000,- Ft, azaz Huszonegymillió-nyolcszázezer forint támogatási összeg 2015.
november 27. napjával 33.800.000,- Ft, azaz Harminchárommillió-nyolcszázezer forint támogatási összegre
módosuljon.
A 12.000.000,- Ft támogatás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati
rendeletben a helyi adó többletbevétel terhére biztosított.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 1. (többlettámogatás átutalására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 789/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

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

: 2015. december 10. (a szerződés aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Együttműködési megállapodás

Amely létrejött egyrészről
Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH statisztikai számjel: 157293948411-321-10; adószáma: 15729394-2-10; bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 1040353849575051-56561001; képviseli: Horváth Richárd polgármester; továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről a
Futball Club Hatvan Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Népkert; bejegyző végzés száma: Pk.60.187/1992/46;
adószáma: 19136840-1-10; bankszámlaszáma: 11739054-20132149; képviseli: Ofella Zoltán elnök;
továbbiakban: Egyesület)
(továbbiakban együtt: Felek) között abból a célból, hogy jelen megállapodással biztosítsák annak feltételeit, hogy
az egyesület igazolt versenyzői szabadidejüket sportolással tölthessék, ezáltal megalapozva hosszú távú

egészségmegőrzésüket, megfelelő fizikai és erkölcsi fejlődésüket, utóbbi részeként elsajátítsák a tiszta játék („fair
play”) szellemét, valamint versenyrendszerben való részvétel során megmérettetésük révén kihívást állítson a
sportolók elé. E célok érdekében – figyelemmel a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55.§- ára is – a Felek az
alábbiakban állapodtak meg:
Előzmények:
Felek egyezően adják elő, hogy Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 445/2015. (VI. 25.) számú
határozatban döntött arról, hogy a Futball Club Hatvan Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Népkert) részére
2015. évre 21.800.000,- Ft, azaz huszonegymillió-nyolcszázezer forint támogatást nyújt. Felek között a támogatás
nyújtásáról 2015. június 30-án együttműködési megállapodás jött létre.
A képviselő-testület Futball Club Hatvan Egyesület részére a 2015. évi működési kiadások fedezetére illetve a
különböző bajnokságokon való indulás lehetőségének biztosítására további 12.000.000,- Ft támogatást állapított
meg.
Ezen előzmények után Felek az előzményi részben megjelölt támogatás nyújtásáról szóló megállapodást a
következők szerint módosítják:
1.

Felek a közöttük létrejött támogatás nyújtásáról szóló
megegyezéssel 2015. november 27-i hatállyal módosítják.

együttműködési

megállapodást

közös

2.

Felek megállapodnak, hogy a támogatás nyújtására vonatkozó együttműködési megállapodás 9.
pontjának második mondata helyébe az alábbi szövegrész lép:
„9. A támogatás éves összege 33.800.000,- Ft, azaz Harminchárommillió nyolcszázezer forint.”

3.

Felek megállapodnak, hogy a támogatás nyújtására vonatkozó együttműködési megállapodás 9.
pontjának harmadik mondata az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„9. (…) negyedik negyedévben 12.000. 000,- Ft, azaz tizenkettő millió forint.

4.

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

5.

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

Hatvan, 2015. november ...

Az Önkormányzat képviseletében
Határozat száma

Az Egyesület képviseletében
: 790/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felülvizsgálta a Hatvan Kártya kiállítására és érvényesítésére
vonatkozó díjakat és úgy dönt, hogy a 2016. évre vonatkozóan a díjakat nem módosítja.”
Határidő
Felelős

: 2016. január 1.
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 791/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. évben a közterület használati díjakat
nem emeli meg.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 31.
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 792/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete eredménytelennek nyilvánítja a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan,
Kossuth tér 24.) elnevezésű intézmény igazgatói (magasabb vezető) beosztására vonatkozó nyilvános pályázati
eljárást.”
Határidő
Felelős

: 2015. november 26.
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Határozat száma

: 793/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata
tulajdonában lévő hatvani 11140/3 hrsz.-ú utat „Dézsmaszék köz” névvel látja el.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 1. (döntés közzétételére, közlésére)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 794/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata
tulajdonában lévő hatvani 0261/1 és 0259/3 hrsz.-ú utakat „Mikes utca” névvel látja el.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 1. (döntés közzétételére, közlésére)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 795/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a felülvizsgálat után módosított – jelen határozat
mellékletét képező – Hatvan város Helyi Esélyegyenlőségi Programját. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan
város polgármesterét a dokumentum aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. november 30. (aláírásra)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

(A 795/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 796/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-magyarországi MÉH Zrt. által kibocsátott (adószáma:
11062787-2-25, cégjegyzék száma: 05-10-000088; székhely: 3527 Miskolc, Besenyői u. 16.; képviseli: Szabó József
Áron vezérigazgató) 2.090.000,- Ft névértékű önkormányzati tulajdonú részvény tulajdonjogát névértéken, az Északmagyarországi MÉH Zrt. részére átruházza. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az
átruházáshoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye, valamint az átruházással kapcsolatos megállapodást aláírja.”
Határidő
Felelős

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

: 797/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan Város Lakáskoncepcióját az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
A lakáskoncepció végrehajtása érdekében megbízza a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodáját,
hogy a lakáskoncepcióval összhangban készítse el a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet. A rendeletben külön fejezet tartalmazza a
lakbértámogatás feltételét és mértékét, valamint az eljárási szabályokat.”
Határidő
Felelős

: 2016. január 31.
: Hatvan város polgármestere a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodája
útján
Határozat száma

: 798/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági
Irodáját, hogy a lakáskoncepció végrehajtása érdekében, azzal összhangban – az üzemeltető bevonásával –
készítse el az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011.
(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet.
Az önkormányzati bérlakások lakbérrendszerét úgy kell szabályozni, hogy a költségelvű lakbér alapján kell
meghatározni a szociális alapon bérbe adott, továbbá a piaci alapon bérbe adott lakások bérleti díjait.”
Határidő
Felelős

: 2016. január 31.
: Hatvan város polgármestere a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodája
útján

Határozat száma

: 799/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal
Gazdálkodási Irodáját, hogy 2016. évtől az önkormányzat mindenkori költségvetésébe kerüljön betervezésre – az
üzemeltető kimutatása alapján – a lakbértámogatás forrása, továbbá 2016 – 2018. években a költségelvű lakbér
bevezetésével kapcsolatos lakbér-kompenzáció összege.”
Határidő
Felelős

: értelem szerint
: Hatvan város polgármestere a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási
Irodája és az üzemeltető útján
Határozat száma

: 800/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete értékesíteni kívánja a rentábilisan nem felújítható, rossz
műszaki állapotú lakásokat. A lakások kijelöléséről, értékesíthetőségéről az erre vonatkozó egyedi határozatban
dönt. Az önkormányzat nem kívánja értékesíteni azokat a lakásokat, melyek gazdaságosan üzemeltethetők,
rentábilisan felújíthatók.”
Határidő
Felelős

: értelem szerint
: Hatvan város polgármestere a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki és
Városfejlesztési Irodája és a Gazdálkodási Irodája útján
Határozat száma

: 801/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza az üzemeltető vezetőjét, hogy a lakások
bérbeadására vonatkozó bérleti szerződésekben meghatározottak szerint – a rendeltetésszerű használat éves
ellenőrzése során – hívja fel a bérlők figyelmét a szerződésben vállalt lakás-karbantartási, felújítási
kötelezettségeik teljesítésére.”
Határidő
Felelős

: értelem szerint
: Hatvan város polgármestere az üzemeltető útján
Határozat száma

: 802/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza az üzemeltető vezetőjét, gondoskodjon a
költségelvű lakbér bevezetésének előkészítéséről.
Mindazon bérlők, akik jövedelmük alapján nem felelnek meg a szociális bérlakásra vonatkozó jogosultsági
feltételeknek, 2016. május 1-jétől a költségelvű bérlakásokra vonatkozó bérleti díjat kötelesek fizetni. Esetükben
az átállás fokozatos, a szociális alapú lakbérnek 2018. évben el kell érnie a költségelvű lakbérek mértékét.”
Határidő
Felelős

: értelem szerint
: Hatvan város polgármestere az üzemeltető útján
Határozat száma

: 803/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a költségelvű lakbér fokozatos bevezetéséig lakbérkompenzációt biztosít az üzemeltetőnek a szociális bérlakásra jövedelmi, vagyoni helyzetük miatt már nem
jogosult bérlők érdekeinek figyelembe vétele, továbbá az üzemeltető költségeinek megtérítése céljából.”
Határidő
Felelős

: 2018. december 31.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 804/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások értékesítéséből származó bevételt a lakásállomány
fokozatos felújítására kívánja fordítani. Felhívja az üzemeltetőt, hogy a költségelvű lakbér bevezetéséből adódó
többletbevétel kizárólag lakásfelújításra fordítható.”
Határidő
Felelős

: értelem szerint
: Hatvan város polgármestere az üzemeltető útján
Határozat száma

: 805/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 4604/18/A/13 hrsz.-ú,
természetben 3000 Hatvan, Tabán u. 22. III/14. sz. alatt található, 52 m2 nagyságú lakás megnevezésű ingatlant

legalább bruttó 2.500.000,- Ft, azaz Kettőmillió-ötszázezer forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés
útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak szerint.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 1. (meghirdetésre)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Pályázati felhívás
A nyílt pályázati eljárásként meghirdetett versenyeztetés meghirdetője:
Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; tel.: 542-300)
A versenyeztetés eljárási rendje: Pályázati eljárás
A pályázat tárgya: Hatvan, belterület 4604/18/A/13 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Tabán u. 22. III/14. sz. alatti
társasházban található, lakás megnevezésű, forgalomképes ingatlan értékesítése lakhatási lehetőség megteremtése
céljából.
Az értékesítésre kínált ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai, egyéb jellemzői:
Az ingatlan tulajdonjoga kizárólagosan Hatvan Város Önkormányzatát illeti meg.
-Hrsz.: 4604/18/A/13
-Területe: 52 m2
-Fekvése: belterületi
-Címe: 3000 Hatvan, Tabán u. 22. III/14.
-Közműellátottság: komfort nélküli
-Terhek: az ingatlan tehermentes
A pályázati ajánlattétel feltételei:
Minimális vételár: bruttó 2.500.000,- Ft, azaz bruttó Kettőmillió ötszázezer forint, mely értéket el nem érő ajánlat
esetén az ingatlant elidegeníteni nem lehet.
Ajánlati biztosíték: a kikiáltási ár 10 %-a, azaz Kettőszáhetvenezer forint, mely az alábbi számlára fizetendő: Hatvan
Város Önkormányzata Költségvetési Elszámolási Számla (Kereskedelmi és Hitel Bank Zrt.10403538-4957505156561001)
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: szerződéskötést követő legkésőbb 90 napon belül.
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 4604/18/A/18 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. december 31. 9:00 óra
Helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda Titkárság, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Módja: A pályázati ajánlatokat zárt , címzés nélküli, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban „hatvani
4604/18/A/13 helyrajzi számú ingatlan” jeligével ellátva kell benyújtani.
Pályázati ajánlatok bontásának ideje, helye, elbírálása: 2016. január 6. 09:00 óra a Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság által, a bontás helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatvan – tanácskozó terem. Az
elbírálás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülésén történik. A pályázati ajánlatok
elbírálását követően a nyertes pályázó kiértesítésre kerül. Nyertes pályázó, aki a jelen felhívásnak megfelelő tartalmú
érvényes pályázatot benyújtók közül
– a legmagasabb vételárat ajánlja meg,
– vállalja, hogy az ingatlant 5 éven belül felújítja,
– vállalja, hogy az ingatlanban saját maga, illetve családtagja lakhatását fogja megoldani, azaz az ingatlant nem
adja bérbe vagy használatát nem engedi át kívülálló harmadik személynek,
– vállalja, hogy a lakásügyi üzemeltető szerv munkatársának az ingatlanba bejutását biztosítja a felújítás
megtörténte ellenőrzése céljából,
– vállalja, hogy a felújítási munkák biztosítására eladó javára az adásvételi szerződésben 5 évi határozott időre
elővásárlási jogot alapít.
Amennyiben a lakásra azonos vételárat tartalmazó több pályázat érkezik a kiíró előnyben részesíti:

−
−
−
−

aki legalább 2 éve munkaviszonyban, vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll,
akinek házastársa (élettársa is munkaviszonyban áll),
aki lakás-előtakarékossági kötvénnyel rendelkezik,
aki háztartásában kiskorú vagy tanulmányait folytató nagykorú gyermeket nevel.

Szerződéskötés: Az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötését a nyertes pályázóval a döntésről való
kiértesítéstől számított 30 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 viták 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, Gazdálkodási Iroda
Telefon: 37/542-361, Fax: 37/542-313, e-mail cím: koltsegvetes@hatvan.hu
Személyesen: ügyfélfogadási napokon Rékasi Éva osztályvezetőnél.
Határozat száma

: 806/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Nagy Attila 3000 Hatvan, Pázsit u. 7.
IV/1. szám alatti lakos a Hatvanban 1994. január 19. napján kelt, a hatvani 3978/55/A/13. hrsz-ú, lakás
megjelölésű, természetben 3000 Hatvan, Pázsit u. 7. IV/1. szám alatti ingatlan tulajdonjogának megszerzésére
irányuló adásvételi szerződésben vállalt 441.000.- Ft 25 évi részletekben való megfizetése tárgyában, a még
fennálló hátralék tekintetében a tartozásnak a Basáné Sápi Mária 3000 Hatvan, Báthory u. 57. szám alatti lakost
terhelő tartozását átvállalja.
Az önkormányzat, mint az ingatlanon fennálló jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom jogosultja hozzájárul
ahhoz, hogy a Hatvanban 2015. szeptember 11. napján kelt házastársi közös vagyon megszüntetése iránti
szerződés alapján az ingatlan kizárólagos tulajdonosává Nagy Attila társtulajdonos váljon.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 5. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 807/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja
Hatvan Város Önkormányzatának a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a kapcsolódó
végrehajtási rendeletek szabályaival összhangban álló Közbeszerzési szabályzatát.”
Határidő
Felelős

: 2015. november 27. (a szabályzat hatályba léptetésére)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

(A 807/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma
I.)

: 808/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiak szerinti feladatok végrehajtása érdekében
hozzájárul a településrendezési eszközöknek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XL 8.) Korm. rendelet szerinti módosításának megindításhoz:
1. A hatvani 4038 hrsz.-ú telek övezeti besorolása „Lk/2.2” (kisvárosias lakóterület) övezetről „Gksz/1.1”
(kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület) övezeti besorolású területre módosuljon.
2.

3.

Területfelhasználás és övezeti rendszer optimalizálása, beépítési paraméterek illesztése:
2.1. Cukorgyári területek – 5331/21 és 5331/26 hrsz.-ú ingatlanok (beépítési paraméterek);
2.2. Sárkány utcai telek – 5143/1 hrsz.-ú ingatlan (egészségügyi és szociális fejlesztési terület);
2.3. Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (beépítési paraméterek).
HÉSZ módosítások:

4.

3.1. Eltérési szabályok.
Javítások, pontosítások

II.) A partnerségi egyeztetést az 593/2013.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott Partnerségi
Egyeztetési Szabályzat szerint kell lefolytatni.
III.) A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az építési övezeti besorolás
módosítását kezdeményező S+R Kft.-vel szerződést kössön a településrendezési terv módosítására
vonatkozóan, azzal, hogy a rendezési terv módosításával együtt járó költségeket a S+R Kft. viseli.
Határidő
Felelős

: azonnal (I. és II. pont)
2015. november 30. (szerződés megkötésére; III. pont)
: Hatvan város polgármestere a főépítész útján (I. és II. pont)
Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján (III. pont)
Határozat száma

: 809/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy
megállapodást kössön a hatvani 0302/7 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonását kérelmező tulajdonosával
Hatvan Város Önkormányzata nevében a magánerő bevonásával megvalósuló útépítés és közműfejlesztés
finanszírozásának szabályairól szóló 45/2007. (X. 26.) önkormányzati rendeletének, a külterületi ingatlanok
belterületbe vonása esetén irányadó szabályairól szóló 4. §-ában foglaltak szerint, melyben a belterületbe vonást
kérő ingatlan tulajdonosa saját költségén vállalja a földrészlet ellátását biztosító, a hatályos szabályozási tervben
kijelölt vagy hatósági határozatban előírt közút kiépítését, a közműhálózat-fejlesztését, valamint a
környezetvédelmi és egyéb szükséges beruházások létesítését.”
Határidő
Felelős

: 2015. november 30. (megállapodás megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 810/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, hogy a Heves
Megyei Vízmű Zrt. (székhely: 3300 Eger, Hadnagy u. 2.) 2015. december 8-án 9 órai kezdettel összehívott
rendkívüli közgyűlésén Hatvan Város Önkormányzatát, mint részvényest megillető jogokkal részt vegyen és a
Heves Megyei Vízmű Zrt. Alapszabálya szerinti jogait gyakorolja.
A meghatalmazás hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésre is.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 8.
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 811/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Horváth Mihály út – Erzsébet tér – Dózsa tér közötti
szakasz páratlan oldali közterületeinek környezetrendezési koncepcióját, valamint a tervezési programot elfogadja
az alábbi indítvánnyal:
Kerüljön felülvizsgálatra a belvárosi közterületek környezetalakítási tervében, a tervezési programban is szereplő
azon szakasz, amely arra vonatkozik, hogy az Erzsébet téren a gépkocsi parkolás megszűnik, ellenben a tér
délnyugati oldalán, a Dózsa téren az üzletek előtt, az utca mellett párhuzamosan parkolók kerülnek kialakításra.
Hatvan Város Önkormányzata részéről meg kell kérni a Hatvan, Horváth Mihály út 1. és a Hatvan, Horváth Mihály
út 3. társasház véleményét az Erzsébet téri gépkocsi parkolás megszüntetésével és a Dózsa téri parkolók
létrehozásával kapcsolatban, melyet közgyűlési határozati formában adjanak meg a társasházak.”
Határidő
Felelős

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

: 812/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 814/2014. (X. 30.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.”
Határidő
Felelős

: 2015. november 27.
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 813/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 308/2015. (IV. 30.) számú határozatát módosítja oly
módon, hogy a „9. szám alatt” szövegrész helyébe a „hatvani 5227/1 hrsz.-ú ingatlanon” szövegrészt lépteti.”

Határidő
Felelős

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

: 814/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 60 db „konstruktív 600-as” típusú kerékpártámasz
beszerzésével és szállításával a Városszépítő Kft.-t (székhely: 5100 Jászberény, Ady E. út 25.) bízza meg bruttó
1.744.980,- Ft összegben, mint kizárólagos gyártót és forgalmazót.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendeletben a helyi
adó többletbevétel terhére rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2015. november 27. (megrendelésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 815/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 60 db kerékpártámasz helyszínen történő telepítésével a
Koroknai Építőipari és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 360.000,- Ft
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendeletben a helyi
adó többletbevétel terhére rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2015. november 27. (megrendelésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 816/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 10 db egyedi gyártású kerékpártámasz készítésével,
telepítésével a közterületekre a Kovácsmester 60 Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Hegyalja út 25.) bízza meg bruttó
463.550,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendeletben a helyi
adó többletbevétel terhére rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2015. november 27. (megrendelésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 817/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a városban található hulladékgyűjtő szigeteknél elhelyezendő
23 db tájékoztató tábla legyártásával, szállításával és telepítésével a CSP TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.-t (székhely: 2162 Őrbottyán, Cinege u. 3418.) bízza meg bruttó 417.412,- Ft összegben, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben az
általános tartalékkeret költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

: 818/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

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

: 819/2015. (XI. 26.) sz. képv. test. hat.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete ösztöndíj támogatási üggyel kapcsolatos döntést hozott.

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

