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TARTALOMJEGYZÉK

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

• 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
•

42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról

• 43/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete
a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
illetménykiegészítéséről és a vezetői pótlékról
• 44/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról

2015. DECEMBER 17-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2015. (XII. 18.) 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 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet 2015. december 21-én lép hatályba, és 2015. december 22-én hatályát veszti.
Hatvan, 2015. december 17.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

1. melléklet a 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
Önként vállalt feladatok
Köznevelés:
−
általános iskolai gyógytestnevelés.
Felsőoktatás:
−
Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ üzemeltetése.
Sport:
−
−
−
−
−

szabadidősport,
verseny- és élsport,
természetjárás, valamint
turizmus feltételeinek biztosításának, továbbá
a lakosság testedzési igényei kielégítése érdekében a sport létesítmények fenntartásának és
fejlesztésének támogatása.

−
−
−
−
−

szabadidősport,
verseny- és élsport,
természetjárás, valamint
turizmus feltételeinek biztosításának, továbbá
a lakosság testedzési igényei kielégítése érdekében a sport létesítmények fenntartásának és
fejlesztésének támogatása.

Sport:

Környezetvédelem:
−
étel hulladék, -maradék begyűjtése a megvalósuló állati hulladékgyűjtő- átrakó telepen.
Településfejlesztés:
−
önkormányzati tulajdonú ingatlanon megvalósuló vásár és piac fenntartása, működtetése,
rendszeres, illetve folyamatos működésének elősegítése.
Szociális ellátások:
−
munkahelyi és közétkeztetés,
−
adósságkezelési szolgáltatás nyújtása,
−
szociális földprogram,
−
szociális vásárlási kedvezmény.
Közművelődés:
−
helyi közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása, elősegítése.

Lakásgazdálkodás:
−
önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadása,
−
önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú helyiségek bérbeadása.
Vízrendezés és csapadékvíz elvezetés:
−
Hatvan város közigazgatási területén csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése és fenntartása.
Csatornázás:
−
Hatvan város közigazgatási területén szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíz-tisztítómű
fejlesztése és működtetése.
Közterületek fenntartása:
−
önkormányzati tulajdonú közparkok és játszóterek gondozása,
−
önkormányzati tulajdonú egyéb közterületek karbantartása,
−
Hatvan város közigazgatási területén lévő egyes állami tulajdonú közutak és közterületek
gondozása és karbantartása.
Helyi tömegközlekedés biztosítása:
−
Hatvan város közigazgatási területén helyi autóbusz-tömegközlekedés biztosítása,
−
autóbusz-pályaudvar létesítése és fenntartása.
Köztisztaság és településtisztaság biztosítása:
−
önkormányzati tulajdonú közterületek tisztaságának biztosítása,
−
kommunális hulladékszállítás, -gyűjtés és -ártalmatlanítás biztosítása,
−
szelektív hulladékszállítás és -gyűjtés biztosítása,
−
települési folyékony hulladék szállítása, gyűjtése és ártalmatlanítása.
Gondoskodás a helyi közbiztonságról:
−
helyi közbiztonság védelme érdekében létrejött civil szervezetek támogatása,
−
önkormányzati vagyonvédelem biztosítása.
Közösségi tér biztosítása:
−
művelődési ház fenntartása.
Közművelődési, tudományos és művészeti tevékenység támogatása:
−
közművelődési tevékenységet végző civil szervezetek támogatása,
−
tudományos tevékenységet végző civil szervezetek támogatása,
−
művészeti tevékenységet végző civil szervezetek támogatása.
Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése:
−
önkormányzati rendezvények szervezése.”
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozatlan időre az alábbi adónemeket vezeti be:
a) építményadó,
b) magánszemélyek kommunális adója,
c) helyi iparűzési adó.

2. § Az adófizetési kötelezettség – az adózó előzetes hozzájárulásával – csoportos beszedési megbízással is
teljesíthető.
2. Az építményadó
3. § (1) Az építményadó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.
(2) Az adó mértéke beépítésre szánt területen – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – 660 Ft/m2.
(3) Az alábbi, beépítésre szánt területeken az adó mértéke 330,- Ft/m²:
a) Nagygombos településrész,
b) Kisgombos településrész,
c) Nagytelek településrész,
d) Sashalom településrész.
(4) Beépítésre nem szánt területen az adó mértéke 220,- Ft/m².
(5) Mentes az építményadó kötelezettség alól a magánszemély adóalany tulajdonában (használatában) lévő, a
magánszemélyek kommunális adókötelezettsége alá tartozó lakás és a nem lakás céljára szolgáló építmények
közül a gépjárműtároló.
(6) Az építményadót félévenként két egyenlő részletben, az adóév március 31. és szeptember 30. napjáig kell
megfizetni.
(7) E szakasz alkalmazásában:
1. Nagygombos településrész: Hatvan város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
39/2009. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) szabályozási tervlapja szerint azon
gazdasági területbe (Gip, Gksz) sorolt ingatlanok, amelyek a Lőrinci út és a Zagyva-folyó között helyezkednek
el; a településrész térképi megjelenítését az 1. melléklet tartalmazza.
2. Kisgombos településrész: a HÉSZ szabályozási tervlapja szerint azon ingatlanok, melyek ipari gazdasági
övezetbe tartoznak; a településrész térképi megjelenítését a 2. melléklet tartalmazza.
3. Nagytelek településrész: a HÉSZ szabályozási tervlapja szerint azon lakóterületbe és gazdasági
területbe (Gip, Gksz) sorolt ingatlanok, amelyek a Városi Strand telekhatára – Teleki út – Béke úti házas
ingatlanok hátsó telekhatára – Doktay Gy. utcai ingatlanok hátsó telekhatára – Móricz Zs. utcai ingatlanok
hátsó telekhatára – Turai út – az e településrészt érintő déli közigazgatási határ – a hatvani 1662 hrsz.-ú
ingatlan telekhatára által határolt tömbbelsőben helyezkednek el; a településrész térképi megjelenítését a 3.
melléklet tartalmazza.
4. Sashalom településrész: a HÉSZ szabályozási tervlapja szerint azon gazdasági területbe (Gksz) tartozó
ingatlanok, amelyek a Csány felé vezető 3201. sz. közút jobb oldalán, az úttól számítva kb. 500-600 méterre
helyezkednek el; az ingatlanok megközelítéséül szolgáló út a 3201. sz. közútba annak 3+940 – 3+950 sz.
útszelvényei között csatlakozik be; a településrész térképi megjelenítését a 4. melléklet tartalmazza.
3. Magánszemélyek kommunális adója
4. § (1) Magánszemélyek kommunális adója köteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények
közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész; beépítetlen belterületi földrészlet (a
továbbiakban: telek); és a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga.
(2) A magánszemélyek kommunális adójának mértéke:
a) adótárgyanként hasznos alapterület után:
aa) 0 – 30 m2-ig 5520 Ft/év
ab) 31 – 60 m2-ig 6970 Ft/év
ac) 61 – 100 m2-ig 9580 Ft/év
ad) 101 – 120 m2-ig 13070 Ft/év
ae) 120 m2 felett 17470 Ft/év
b) gépjárműtároló után 5040 Ft/év
c) telek után: 7560 Ft/év
(3) A magánszemélyek kommunális adóját félévenként két egyenlő részletben, az adóév március 31. és
szeptember 30. napjáig kell megfizetni.
(4) Mentes
a) az egy lakás után esedékes adó megfizetése alól az a magánszemély, aki az adóév első napjáig a 70.
életévét betöltötte,
b) a magánszemélyek kommunális adója alól a lakással beépített belterületi telek,
c) a magánszemélyek kommunális adója alól az adóalanyok tulajdonában (használatában) lévő, az
építményadó kötelezettség alá tartozó, a gépjárműtároló kivételével minden egyéb nem lakás céljára szolgáló
építmény.
(5) Az éves adóösszeg után 10%-os mértékű kedvezmény illeti meg azt az adózót, aki éves adóját legkésőbb
március 31-ig megfizeti.
(6) 17%-os mértékű adókedvezmény illeti meg az adóalanyt az adóév első napjától azután az adótárgy után,
amelyre a közszolgáltatóval kötött megállapodás alapján szelektív hulladékgyűjtést valósítanak meg.
(7) A (6) bekezdésben foglalt kedvezmény nem vehető igénybe a gépjárműtároló és a telek után.

4. Helyi iparűzési adó
5. § (1) A helyi iparűzési adó mértéke az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) rendelkezései szerint számított adóalap 1,9 %-a.
(2) A helyi iparűzési adó mértéke az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári
naponként 3000 Ft.
(3) Mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a Htv. rendelkezései szerint
számított vállalkozási szintű adóalapja nem éri el a 2,5 millió Ft-ot.
(4) A Htv. 40/A. § alapján érvényesíthető kedvezményekkel csökkentett adóból 50%-os önkormányzati
adókedvezményre jogosult az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja éves szinten
az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg
(5) E szakasz alkalmazásában:
1. Állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti
támogatás.
2. Egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti
vállalkozás.
(6) Az 5. § (3)-(4) bekezdésben meghatározott adómentesség, illetve adókedvezmény formájában nyújtott
támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december
18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági
rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.
(7) A kedvezményezett az adómentesség, illetve adókedvezmény következtében megszerzett előnyt – az
1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem használhatja az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az
1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás
ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.
(8) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével
– az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a
támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások
támogatástartalmáról. (5. melléklet)
(9) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és
ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az
1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma
tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás
fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az
1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről
szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]
(10) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó
vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i
360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű
támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek
megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2)
bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.
(11) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy
azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások
halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes
esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.
(12) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie,
és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű
támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell
szolgáltatni.
(13) A támogatást nyújtó írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási
egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. Az igazolás jelen rendelet 6.
számú mellékletét képezi.

5. Záró rendelkezések
6. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a) az építményadóról szóló 26/1995. (X. 26.) önkormányzati rendelete,
b) a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 27/1997. (XI. 27.) önkormányzati rendelete,

c) a helyi iparűzési adóról szóló 40/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelete.
Hatvan, 2015. december 17.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

(A 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!)

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete
a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és a
vezetői pótlékról
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
234. § (3) bekezdésében és 236. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: hivatal) foglalkoztatott
köztisztviselőkre, és vezetői megbízással rendelkező köztisztviselőkre terjed ki.
2. § A hivatal köztisztviselője felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 30%-ának, középiskolai
végzettség esetén alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.
3. § A hivatal vezetői megbízással rendelkező köztisztviselője főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő
vezetői megbízás esetén alapilletménye 15 %-ának, osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői megbízás esetén
alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosult.
4. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba és 2016. december 31-én hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a polgármesteri hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők illetménykiegészítéséről és a vezetői pótlékról szóló 29/2003. (X. 31.)
önkormányzati rendelete.
Hatvan, 2015. december 17.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontja szerinti feladatkörében eljárva,
a következőket rendeli el:
1. § (1) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 21. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Szociálisan rászorult személynek minősül az a személy:)
„h) az a kiskorú gyermek, akinek jogán szülője, vagy törvényes képviselője rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesül, de az intézményi étkeztetést nem veszi igénybe.”
(2) A R. 21. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A (2) bekezdés h) pontja szerint megállapított ellátás után térítési díjat nem kell fizetni.
2. § Ez a rendelet 2015. december 19-én lép hatályba, és 2015. december 20-án hatályát veszti.
Hatvan, 2015. december 17.

dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2015. DECEMBER 17-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI
Határozat száma

: 827/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 17-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, Integrált Könyvtár és
Muzeális Gyűjteménnyel kapcsolatos döntésekről
2. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010.
(XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
3. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit
Közhasznú Kft.-vel kötendő közszolgáltatási szerződésről
4. Előterjesztés a Hatvani Közösségi Főiskolával kapcsolatos további döntésről
5. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság telephely létesítésével kapcsolatos képviselő-testületi
határozat módosításáról
6. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit
Közhasznú Kft.-vel kötött vagyonkezelési szerződéshez kapcsolódó elszámolásról és a szerződés
módosításáról
7. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjével kötendő munkaszerződésről
8. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
végelszámolásáról
9. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött önkormányzati
tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetéséről szóló közszolgáltatási
szerződés megszüntetéséről
10. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal az önkormányzati
tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésére szóló közszolgáltatási
szerződés megkötéséről
11. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének
lemondásáról, új ügyvezető megválasztásáról, a tevékenységi körök bővítéséről, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire történő áttérésről, valamint az alapító okirat
módosításáról
12. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft.
ügyvezetőjének lemondásáról, új ügyvezetőjének a megválasztásáról, és az alapító okirat módosításáról
13. Előterjesztés a munkahelyi és közétkeztetési közszolgáltatási szerződés módosításáról
14. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretének módosításáról
15. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
forgóeszköz hitelének meghosszabbításáról és a fenntarthatósági terv elfogadásáról
16. Előterjesztés a Fenntarthatósági Terv elfogadásáról
17. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társasággal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséről
18. Előterjesztés a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
19. Tájékoztató Hatvan város 2016. évi virágosítási- és fásítási tervéről
20. Előterjesztés a helyi adókról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról
21. Előterjesztés
a
Hatvani
Közös
Önkormányzati
Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők
illetménykiegészítéséről és a vezetői pótlékról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról
22. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
23. Előterjesztés feladat-ellátási szerződés megkötéséről
24. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat szervezeti és működési
szabályzatának, valamint szakmai programjának kiegészítéséről
25. Előterjesztés a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére nyújtott tagi kölcsön
visszafizetési határidejének módosításáról
26. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek egyéb részterületekre vonatkozó
módosításáról
27. Előterjesztés a képviselő-testület 2016. évi munkatervéről
28. Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal kötendő közművelődési megállapodásról
29. Előterjesztés az intézményi élelmezési nyersanyagköltségről és azok térítési díjainak felülvizsgálatáról
30. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról

31. Előterjesztés a téli szünet ideje alatt a gyermekétkeztetés biztosításáról
32. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszodában történő intézményi úszásoktatás 2016. évi
költségeinek finanszírozásáról
33. Előterjesztés a Hatvani Rendőrkapitányság munkatársainak jutalmazásáról
34. Előterjesztés Hort község várossá nyilvánításának támogatásáról
35. Előterjesztés tanya elnevezéséről
36. Előterjesztés a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezettel a hatvani 5233 hrsz. alatt felvett ingatlannal
kapcsolatban megkötött bérleti szerződés módosításáról
37. Előterjesztés zöldfelület karbantartására vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról
38. Előterjesztés a hatvani 0302/7 helyrajzi számú külterületi ingatlan belterületbe vonásáról
39. Előterjesztés felújítási kötelezettséget biztosító visszavásárlási jog törléséről
40. Előterjesztés a Gyöngyössolymos-Gyöngyös-Nagyréde-Hort-Hatvan útvonalon közlekedő próbajárat
2016. januárjától történő végleges bevezetéséről
41. Előterjesztés a tervezett gyalog- és kerékpárút Balassi Bálint út Béla és Akácfa utcák közötti szakaszával
kapcsolatos megállapodás utólagos jóváhagyásáról
42. Előterjesztés a Szúnyog-szigeten létesülő mobil kerítésszakaszról
43. Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerbe
történő bekapcsolásáról
44. Előterjesztés a Liszt Ferenc Művelődési Ház fűtési rendszerének korszerűsítéséről
45. Előterjesztés a közvilágítás aktív elemeinek, valamint a díszvilágítás karbantartásáról
46. Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséről, karbantartásáról, valamint a garanciális időn
túli eszközök javításához szükséges anyagköltség elszámolási módjáról
47. Előterjesztés a Hatvani Szent István Általános Iskola padlás takarításáról
48. Előterjesztés a 2015. évben elvégzett környezetvédelmi feladatokról
49. Előterjesztés a Béla utcai forgalomtechnikai küszöbök telepítéséről
50. Előterjesztés figyelmeztető táblák kihelyezéséről
Előterjesztő, előadó az 1-50. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
51. Egyebek
ZÁRT ÜLÉS:
1. Előterjesztés „Az év vállalkozása” díj, a „Hatvan Város Együttműködő Partnere” díj, és a „Hatvan Város
Együttműködő Partnere” különdíj adományozásáról
Előterjesztő, előadó: Horváth Richárd polgármester”
Határozat száma

: 828/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 474. (VI. 25.), 587., 591., 592., 595. (IX. 3.), 641., 642., 643.,
647., 653., 654., 655., 656., 659., 662., 663., 664. (IX. 24.), 685., 687. (X. 14.), 690. (X. 21.), 698., 699., 700., 710.,
711., 712., 713., 715., 716., 717., 720., 721., 722., 723., 724., 725., 726., 727., 728., 731., 733., 734., 735., 736.,
737., 738., 739., 740., 743., 744., 745., 746., 747., 749., 750., 752. (X. 29.), 756., 757., 758., 759., 760., 761.,
764., 765., 766., 767., 786., 787., 788., 789., 790., 791., 792., 805., 812., 818., 819. (XI. 26.) 2015. évi lejárt
határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja.”
Határozat száma

: 829/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.)
fenntartója, valamint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.)
egyszemélyes alapítója és kizárólagos tulajdonosa jóváhagyja az Integrált Intézmény, a Beruházó Kft., valamint a
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. (cg.száma: 13-09-129463, székhelye: 2100 Gödöllő,
Grassalkovich-kastély 5852. hrsz.) között kötendő jelen határozat mellékeltét képező megállapodás szövegét és
felhatalmazza az intézményvezetőt, illetve az ügyvezetőt annak aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 30. (a megállapodás aláírására)
: intézményvezető és ügyvezető

(A 829/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 830/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit
Közhasznú Kft.-vel (cg.száma: 13-09-129463, székhelye: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852. hrsz.)
kötendő jelen határozat mellékeltét képező megállapodás szövegét és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét
annak aláírására.”
Határidő

: 2015. december 30. (a megállapodás aláírására)

Felelős

: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészről,
Hatvan Város Önkormányzata
- székhelye: 3000 Hatvan Kossuth tér 2.
- törzsszáma: 729392
- adószáma: 15729394-2-10
- képviseli: Horváth Richárd polgármester
- /továbbiakban, mint: Önkormányzat /
másrészről:
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- székhelye: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852 hrsz.
- cg. száma: 13-09-129463
- adószáma: 15826075-2-10
- képviseli: Gönczi Tibor Kálmán ügyvezető
- /továbbiakban, mint: Gödöllői Kastély Kft./
együttesen: felek – között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:
ELŐZMÉNYEK
Megállapodó felek rögzítik, hogy 2016. február 1-jei hatállyal a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság, a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény között megkötendő megállapodás értelmében „A
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum létrehozása – a hatvani Grassalkovich-kastély
rekonstrukciója és turisztikai célú hasznosítása“ című projekt keretében megvalósított épületegyüttest és az abban
található ingóságokat a projekt fenntartása céljából a jövőben a Gödöllői Kastély Kft., valamint a Beruházó Kft. egymás
között megosztva üzemelteti.
A fent hivatkozott megállapodás értelmében a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában és a Beruházó Kft.
vagyonkezelésében álló a Hatvani Járási Hivatal Járási Földhivatala Ingatlan-nyilvántartásában a hatvani 2713/4 hrsz.
alatt felvett, természetben: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24. szám alatt fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban kastély
megnevezésű ingatlan, valamint az ÉMOP-pályázat megvalósítása során beszerzett, a kastélyban elhelyezett
eszközállomány a Gödöllői Kastély Kft. üzemeltetésébe kerül.
Megállapodó felek Hatvan Városában történő hatékony együttműködésük érdekében az alábbi megállapodást kötik:
1.)
A kastélyban található díszterem méltó helyéül szolgál az Önkormányzat által megtartott rangos
eseményeknek, különösen díjátadóknak, ünnepi testületi-üléseknek, valamint esküvői szertartásoknak. Jelen
megállapodás hatálya alatt Gödöllői Kastély Kft az Önkormányzat részére 4.000,-Ft+ÁFA/ alkalom bérleti díj ellenében
biztosítja a hatvani Grassalkovich-kastély dísztermének előre egyeztetett időpontban történő használatát a rangos
önkormányzati események megtartásához alkalmanként maximum 6 órás időintervallumban, évente legfeljebb 15
alkalommal.
2.)
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozólag, hogy, mint anyakönyvi szolgáltatási díjat, nem
számít fel külső helyszínért fizetendő díjat a hatvani Grassalkovich-kastély dísztermében tartandó esküvői
szertartásokért, továbbá az anyakönyvvezetőnél házasságkötési szándékukat bejelentőknek helyszínként ajánlja a
hatvani Grassalkovich-kastély dísztermét, valamint a Gödöllői Kastély Kft. esküvői szertartásokhoz nyújtott
szolgáltatásait.
3.)
A Gödöllői Kastély Kft. kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a házasulandóknak a hatvani
Grassalkovich-kastély díszterem használatának díjából legalább 50%, az általa esküvők kiszolgálásához nyújtott
szolgáltatások díjából legalább 30% kedvezményt nyújt, amennyiben legalább az egyik házasulandó fél állandó lakcíme
Hatvanban van.
4.)
A Gödöllői Kastély Kft vállalja, hogy a Hatvan Kártyáról 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendeletben
rendelkezéseiben meghatározottak szerint Hatvan Kártya elfogadó hely lesz a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum tekintetében, és a kártya birtokosok részére 60 % mértékű kedvezményt biztosít
a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum normál, listás – nem akciós – múzeumi jegy

árakból, valamint 10% kedvezményt biztosít az általa a hatvani Grassalkovich-kastélyban szervezett programok belépő
díjaiból. A Gödöllői Kastély Kft vállalja, hogy a hatvani lakcímkártyával rendelkezőknek, illetve a hatvani oktatási
intézményekből szervezett, előre bejelentett módon érkezőknek 50% kedvezményt biztosít a hatvani Széchenyi
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum múzeumi normál belépőjegy áraiból. Felek rögzítik, hogy azon
alkalmak esetében, amikor a Gödöllői Kastély Kft a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati
Múzeum tekintetében egyedi akciók keretében a listás belépő árakból 50%-ot elérő, vagy meghaladó kedvezmény
biztosít bárki számára, az ilyen akciós jegyekből a hatvani lakcím kártyával rendelkezők, vagy a hatvani oktatási
intézményből szervezett, előre bejelentett módon érkezők számára további kedvezményt már nem köteles nyújtani.
5.)
Felek kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy a Hatvan városában megrendezésre kerülő valamennyi
rendezvény és program időpontja és tartalma vonatkozásában az adott időszakra megjelenő önkormányzati
programfüzet kiadását megelőzően egymással egyeztetnek annak érdekében, hogy a város és intézményei által
szervezett programok és a Gödöllői Kastély Kft. által szervezett rendezvények időben összehangoltan kerüljenek
megszervezésre, és a Gödöllői Kastély Kft. programjai és rendezvényei az önkormányzat által kiadott programfüzetben
megjelenhessenek, ezáltal a lakosság számára elérhetővé váljanak.
6.)
Felek kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy egymás programjait, kiadványait kölcsönösen
népszerűsítik, és közreműködnek abban, hogy az általuk végzett tevékenységek sikeresen tudjanak működni.
7.)
Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Hatvan városában működő turisztikai attrakciót nyújtó
közművelődési intézmények és Gödöllői Kastély Kft. népszerűsítése és látogatószámának növelése érdekében szorosan
együttműködnek, egymás szolgáltatásait kölcsönösen ajánlják. A turisztikai vonzerő fejlesztés- és turisztikai
szolgáltatási kínálat növelése érdekében Felek vállalják, hogy egymás tevékenységét segítik.
8.)
Önkormányzat kifejezetten hozzájárul, hogy a tulajdonában álló Nagy Endre Rendezvényterem és kapcsolódó
terei tekintetében az azt mindenkor vagyonkezelő, üzemeltető Társasággal a Gödöllői Kastély Kft a terem jutalék
ellenében történő, rendezvény célú értékesítésére megállapodást kössön.
9.)
Jelen megállapodást a felek 2016. február 1. napjától számított 6 éves határozott időtartamra, kötik meg, mely
ezen időtartam lejárta előtt felek legalább 90 nappal a lejárat előtti erre vonatkozó közös megállapodása alapján
meghosszabbítható további legalább 5 éves időtartammal.
10.)
Felek közös megegyezésük esetén írásbeli alakban jogosultak jelen megállapodás módosítására. Felek
megállapodnak abban, hogy évente legalább egy alkalommal a tárgyév január 31. napjáig jelen megállapodás
rendelkezéseit közösen áttekintik, és szükség esetén azt módosítják. Felek vállalják, hogy a jelen Megállapodás 1.
pontjában Hatvan város Önkormányzata részére biztosított kedvezményes bérleti díjat minden évben a KSH által az
előző évre kiadott inflációs rátával egyező mértékben megemelik. Amennyiben az előző évben a KSH által megadott
éves infláció negatív mértékű, abban az esetben az előző év bérleti díja marad hatályban.
11.)
Jelen megállapodást annak lejárata előtt rendes felmondással megszüntetni nem lehet, bármelyik felet azonban
megilleti az azonnali felmondás joga, ha a másik fél jelen szerződésből eredő valamely lényeges kötelezettségét
megsérti. Az azonnali hatályú felmondás jogának gyakorlása előtt felek a szerződésszegő felet kötelesek felhívni a
szerződésszegés megszüntetésére, és az azonnali hatályú felmondási jog csak és kizárólag a megadott határidő
eredménytelen elteltét követően gyakorolható.
12.)
Szerződő felek tudják és feltétel nélkül elfogadják, hogy a jelen okirat keretében történt megállapodásuk
minden további intézkedés nélkül megszűnik, amennyiben a Gödöllői Kastély Kft bérleti és üzemeltetési joga bármely
okból a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum vonatkozásában megszűnik.
13.)
A Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás végrehajtásakor a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket
figyelembe véve, az eljárási cselekmények során jóhiszeműen, egymással szorosan együttműködve jártak el.
14.)
Jelen megállapodás aláírására Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 830/2015. (XII.17.) számú
határozatával Hatvan Város Polgármesterét felhatalmazta.
Felek a jelen megállapodást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviselőik
útján jóváhagyólag aláírták.
Hatvan, 2015. ……………… hó …. napján
Hatvan Város Önkormányzata
képv : Horváth Richárd polgármester

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
képv: Gönczi Tibor Kálmán ügyvezető
Határozat száma

: 831/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati
Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 384/2015. (V. 28.)
számú képviselő-testületi határozattal elfogadott és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2016. február 1jei hatállyal a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. A képviselőtestület a módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 30. (az alapító okirat kiadására)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

(A 831/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!)
Határozat száma

: 832/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Intézmény, mint
költségvetési szerv létszámkeretét 2016. február 1. napjától 26 főben állapítja meg.”
Határidő

: 2015. december 30. (munkáltatói tájékoztatás kiadása)
2016. február 1. (alkalmazás)
: intézményvezető

Felelős

Határozat száma

: 833/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati
Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatói feladatainak ellátásával 2016. január 1. napjától
(2016. február 1. napjától az Integrált Könyvtár és Muzeális Intézmény igazgatói feladatainak ellátásával), Ferencz
Beatrixet bízza meg az intézmény magasabb vezetői pályázatának eredményes lezárásáig, de legkésőbb 2016.
május 31. napjáig.
Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg:
(…)”
Határidő
Felelős

: 2015. december 31. (a munkajogi dokumentumok kiadására)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 834/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000
Hatvan, Kossuth tér 24.) elnevezésű intézmény igazgatói (magasabb vezető) beosztására vonatkozó nyilvános
pályázati felhívást tesz közzé a jelen határozat mellékletét képező tartalommal.”
Határidő
Felelős

: 2015. február 15. (pályázati kiírás közzétételére)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Hatvan Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
igazgató (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony (4 hónap próbaidő kikötésével)
Foglakoztatás jellege:

Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.06.01. – 2018.05.31-ig szól.
A munkavégzés helye:
3000 Hatvan, Kossuth tér 11.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. Felelős az intézmény
szakszerű és törvényes működéséért, takarékos és hatékony gazdálkodásáért, a megbízatása alatt gyakorolja a
munkáltatói jogokat az intézményi dolgozók felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Felelős az
intézmény alapító okiratában meghatározott önkormányzati közszolgáltatások biztosításának kellő minőségi szintű
ellátásáért. Felel az intézmény gazdálkodásának rendjéért, az éves költségvetésének megbízatása alatt időarányos
betartásáért, a költségvetési bevételek megszerzésének teljesítéséért. Képviseli az intézményt, mint önkormányzati
közszolgáltatást nyújtó intézményt. Az intézmény feladatellátására vonatkozóan munkatervet készít. Gondoskodik a
törvényesség és munkafegyelem megtartásáról, eljár a hatáskörbe utalt minden egyéb ügyben.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes
kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/B. (1), 6/E. (2) és 6/F. (1) bekezdései alapján:
– szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség (aki legalább az egyik kulturális intézménytípus
intézményvezetővel szemben támasztott követelményeinek megfelel), azaz
– rendelkezik 2009 előtt szerzett szakirányú főiskolai végzettséggel és szakképzettséggel, és a végzettségnek és
szakképzettségnek és egyben a közérdekű muzeális gyűjtemény alaptevékenységének megfelelő
jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett, vagy
– rendelkezik szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy rendelkezik nem szakirányú
egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, vagy főiskolai könyvtárosi
képzettséggel, idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert
komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi
teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával, a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy
az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő
jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és kiemelkedő szakmai vagy szakirányú
tudományos tevékenységet végez.
–
magyar állampolgárság,
–
büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
− fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (telefonos elérhetőség feltüntetése szükséges), mely tartalmazza a korábbi
munkahelyeket is,
− a pályázó az intézmény vezetésére, fejlesztésre vonatkozó programja,
− a végzettséget igazoló okmányok,
− 3 hónapnál nem régebbi keltezésű erkölcsi bizonyítvány,
− a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésnél a Kjt. 41. § és a 43. §- a alapján
összeférhetetlenség nem áll fenn.
− nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik, valamint a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása,
− nyilatkozat, hogy az illetékes bizottsági ülések, valamint a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. június 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal humánpolitikai
tanácsadója nyújt a 06-37-542-307-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3000 Hatvan,
Kossuth tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a beosztás
megnevezését: igazgató.
A pályázat érvényessége:
A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai követelménynek egyaránt megfelel.
Hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által
létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság
hallgatja meg, továbbá Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt a pályázatról.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Hatvan város honlapja – www.hatvan.hu
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapja - www.kozigallas.hu
Határozat száma

: 835/2015. (XII. 17.) 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott településüzemeltetési közfeladatának
ellátása érdekében a Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződést közös megegyezéssel megszünteti a jelen
határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási
szerződést megszüntető okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a
közszolgáltatási szerződést megszüntető okirat aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 15. (aláírásra)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Közterületek karbantartására, és építésére vonatkozó
közszolgáltatási szerződést megszüntető okirat
amely létrejött egyrészről:
Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH törzsszáma: 15380250-8411-321-10;
adószáma: 15380250-2-10; bankszámlaszáma: K&H Bank Zrt. 10403538-49575051-56561001; képviseli: Horváth
Richárd polgármester) mint megrendelő (továbbiakban: megrendelő),
másrészről:
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.
(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; képviseli: Nagy Ferenc ügyvezető) mint közszolgáltató (továbbiakban:
közszolgáltató)
(továbbiakban együtt: Felek) között alulírott napon és helyen a következő feltételek szerint:
I.

Előzmények

1.)

Felek megállapítják, hogy egymással közszolgáltatási szerződést kötöttek 2014. október 30. napján a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2.
pontjában meghatározott helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatokra.

2.)

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 800/2014 (X.30.) sz. képviselő-testületi határozatával a
közszolgáltatási szerződést jóváhagyta.
II.

A jelen szerződés tárgya

1.)

Felek megállapodnak abban, hogy az okirat I/1. pontjában meghatározott közszolgáltatási szerződést
figyelemmel a szerződés VIII. fejezetének 4.) pontjában foglalt hivatkozással 2015. december 17. napjával közös
megegyezéssel megszüntetik.
III.

1.)

Pénzügyi rendelkezések

Felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatások és azok ellenértéke vonatkozásában 2015. december 17.
napi állapottal számolnak el egymással, legkésőbb 2015. december 31. napjáig.
IV.

1.)

Záró rendelkezések

Jelen közszolgáltatási szerződést Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 835/2015. (XII.17.) számú
képviselő-testületi határozatával jóváhagyta.

Jelen közszolgáltatási szerződést megszüntető okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Hatvan, 2015. december 17.

Hatvan Város Önkormányzata
(képviseli: Horváth Richárd polgármester)
mint megrendelő

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit
Közhasznú Kft.
(képviseli: Nagy Ferenc ügyvezető)
mint közszolgáltató

Határozat száma

: 836/2015. (XII. 17.) 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 7. pontjában meghatározott kulturális szolgáltatás közfeladatának
ellátása érdekében 2016. február 1. napjától közszolgáltatási szerződést köt a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel jelen határozat mellékletében
foglaltaknak megfelelően.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés
szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 30. (aláírásra)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Kulturális szolgáltatások ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés
Amely létrejött egyrészről:
Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH törzsszáma: 15380250-8411-321-10;
adószáma: 15380250-2-10; bankszámlaszáma: K&H Bank Zrt. 10403538-49575051-56561001; képviseli: Horváth
Richárd polgármester) mint megrendelő (továbbiakban: megrendelő),
másrészről:
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft
(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; képviseli: Nagy Ferenc ügyvezető) mint közszolgáltató (továbbiakban:
közszolgáltató)
(továbbiakban együtt: Felek) között alulírott napon és helyen a következő feltételek szerint:
I.
3.)

Előzmények

Felek rögzítik, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésének 7. pontjában meghatározott kulturális szolgáltatás közfeladatnak minősül, mely közfeladat
ellátására az önkormányzat,mint megrendelő ezen jogszabályhely alapján köteles.

4.)

Felek jelen okirat keretében meghatározzák a kulturális szolgáltatások ellátására vonatkozó közszolgáltatás
tartalmát, melyet Hatvan Város Önkormányzata az általa alapított és kizárólagos tulajdonában álló Széchenyi
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. útján lát el.

5.)

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. július 26. napján kelt 446/2011.(VII.26.) 600/2010 (X.
28.) sz. határozatával megalapította a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-t (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), mely
gazdasági társaságnak alapítója és egyszemélyes tulajdonosa.
II.

A jelen szerződés tárgya

1) Jelen szerződés tárgya :
Felek rögzítik, hogy a hatvani 2713/6 hrsz. alatti ingatlannak (vadászati élménytér) Hatvan Város
Önkormányzata kizárólagos tulajdonosa, míg a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. vagyonkezelője. Ezen ingatlan kulturális célú üzemeltetése,
valamint a létesítmények, mint kulturális örökségek helyi védelme képezi jelen közszolgáltatási szerződés
tárgyát.
2) Felek megállapodnak abban, hogy közszolgáltató a jelen okirat keretében meghatározott kulturális szolgáltatás
közfeladatot a mindenkor hatályos jogszabályok és Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
rendeletei és határozatai alapján köteles végezni.
III.
1)

A kulturális közszolgáltatás tartalma

A kulturális szolgáltatás közfeladat a következő feladatokat foglalja magában:
a)

a szerződés tárgyát képező ingatlanok kulturális célú használata és hasznosítása együttműködve
Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott – illetve a városban működő - kulturális,
közművelődési, nevelési, oktatási, közgyűjteményi intézményekkel, és kizárólagos önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaságokkal

b)

kulturális rendezvények szervezése, időszaki kiállítások rendezése

c)

gyermek programok szervezése,

d)

Hatvan város és térsége szempontjából jelentős rendezvények, konferenciák, szakmai bemutatók
lebonyolítása

2) Felek megállapodnak, hogy közszolgáltató az 1.) pont szerinti tevékenységét köteles a vonatkozó
jogszabályoknak, szakmai előírásoknak megfelelően ellátni.
3) Közszolgáltató jelen közszolgáltatási tevékenysége ellátásához alvállalkozót igénybe vehet.
IV.

Pénzügyi rendelkezések

1) Megrendelő a közszolgáltató által vállalt, jelen szerződés III. 1.) pontjában foglalt közszolgáltatási feladat
ellátásáért 3.333.059,- Ft/hó összegű közszolgáltatási díjat fizet havi átalány keretében.
2) Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közszolgáltatási díj mértékét minden év január 31. napjáig az adott
évre vonatkozóan felülvizsgálják.
V.

Közszolgáltató kötelezettségei

1) Közszolgáltató jelen közszolgáltatási szerződés tárgyát képező munkáltatokat, feladatokat a jogszabályi és
szakmai előírások betartása mellett köteles elvégezni.
2) Közszolgáltató évente egy alkalommal beszámol Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének jelen
szerződés tárgyát képező közszolgáltatási feladatok végrehajtásáról.
VI.

Megrendelő kötelezettségei

Megrendelő köteles minden, a jelen szerződés tárgyát érintő közérdekű lakossági, illetve képviselői bejelentést
továbbítani közszolgáltató felé.
VII.

A szerződés időbeli hatálya

Szerződő felek jelen közszolgáltatási szerződést 2016. február 1. napjától kezdődő hatállyal 2021. december
31. napjáig tartó határozott időtartamra kötik.
VIII.

A közszolgáltatási szerződés megszűnése

Jelen szerződés megszűnik:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

A jelen okirat VII.) pontjában meghatározott határozott időtartam elteltével,
A felek között létrejött vagyonkezelési szerződés megszűnésével;
A jelen szerződésben vagy jogszabályban előírt kötelezettség súlyos vagy ismételt megszegése esetében
bármelyik fél általi rendkívüli felmondással;
Közös megegyezéssel;
Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével.

Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés megszűnését követően egymással tételesen elszámolnak a megszűnést
követő 15 napon belül.
IX.

Záró rendelkezések

1.)

Felek a közszolgáltatások maradéktalan elvégzése érdekében szoros együttműködésre kötelesek.

2.)

Jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdést felek elsősorban tárgyalások útján rendezik; netáni per esetére
kikötik – hatáskörtől függően – a Hatvani Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét.

3.)

Felek között vitás kérdés nincsen, jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a vonatkozó
helyi önkormányzati rendeletek, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az
irányadók.

4.)

Jelen közszolgáltatási szerződést Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 836/2015. (XII.17.) számú
képviselő-testületi határozatával jóváhagyta.

Jelen közszolgáltatási szerződést felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Hatvan, 2015. december 17.

Hatvan Város Önkormányzata
(képviseli: Horváth Richárd polgármester)
mint megrendelő

Határozat száma

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit
Közhasznú Kft.
(képviseli: Nagy Ferenc ügyvezető)
mint közszolgáltató
: 837/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 464/2015. (VI. 25.) számú határozatát 2016. február 1-jével
hatályon kívül helyezi.”
Határidő
Felelős

: folyamatos
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 838/2015. (XII. 17.) 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 képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt Hatvani
Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ üzemeltetése önként vállalt közfeladatának ellátása érdekében 2016.

február 1. napjától közszolgáltatási szerződést köt a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés
szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 30. (aláírásra)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ üzemeltetésre vonatkozó közszolgáltatási szerződés
Amely létrejött egyrészről:
Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH törzsszáma: 15380250-8411-321-10;
adószáma: 15380250-2-10; bankszámlaszáma: K&H Bank Zrt. 10403538-49575051-56561001; képviseli: Horváth
Richárd polgármester) mint megrendelő (továbbiakban: megrendelő),
másrészről:
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.
(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; képviseli: Nagy Ferenc ügyvezető) mint közszolgáltató (továbbiakban:
közszolgáltató)
(továbbiakban együtt: Felek) között alulírott napon és helyen a következő feltételek szerint:
I.

Előzmények

1.

Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete 826/2015. (XII.1.) számú határozatával döntött arról, hogy
elkötelezett abban, hogy Hatvan városban felsőfokú oktatás elérhető legyen, mind a lakosság, mind a
munkáltatók számára, ennek érdekében a Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonában álló, és a Széchenyi
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.
vagyonkezelésben álló hatvani 2711 hrsz-ú, 4361 m2 nagyságú, kivett lakóház, udvar és kollégium
megnevezésű, természetben 3000 Hatvan, Thurzó utca 16. szám alatti ingatlanban Hatvani Közösségi
Felsőoktatási Képzési Központ alakuljon, melynek egyszeri, induláshoz szükséges költségeit, valamint a
folyamatos működtetéshez szükséges költségeit a Kft. részére közszolgáltatási szerződés keretén belül
biztosítja.

2.

A képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.)
önkormányzati rendelet 5. melléklete tartalmazza az önkormányzat önként vállalt feladatait, melyek között
szerepel a Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ üzemeltetése.

3.

Felek jelen okirat keretében meghatározzák a Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ
üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatás tartalmát, melyet Hatvan Város Önkormányzata az általa alapított és
kizárólagos tulajdonában álló Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó
Nonprofit Közhasznú Kft. útján lát el.

4.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. július 26. napján kelt 446/2011.(VII.26.) 600/2010 (X.
28.) sz. határozatával megalapította a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-t (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), mely
gazdasági társaságnak alapítója és egyszemélyes tulajdonosa.
II.

A jelen szerződés tárgya

1) Jelen szerződés tárgya :
Felek rögzítik, hogy az I.1) pontban meghatározott ingatlan emeleti részén közszolgáltató a Hatvani Közösségi
Felsőoktatási Képzési Központ infrastrukturális feltételeinek biztosításával üzemelteti figyelembe véve az
épületrész befogadóképességét és közszolgáltató felsőoktatási intézményekkel kötött, illetve kötendő
megállapodásokban foglaltakat (továbbiakban: közösségi felsőoktatási központ üzemeltetése).
2) Felek megállapodnak abban, hogy közszolgáltató a jelen okirat keretében meghatározott közösségi
felsőoktatási központ üzemeltetése közfeladatot a mindenkor hatályos jogszabályok és Hatvan Város
Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletei és határozatai alapján köteles végezni.

III.

A közösségi felsőoktatási központ üzemeltetése közfeladat közszolgáltatás tartalma

1) A közösségi felsőoktatási központ üzemeltetése közfeladat a következő feladatokat foglalja magában:
A szerződés tárgyát képező ingatlanrész közösségi felsőoktatási központ célú használata és hasznosítása
együttműködve Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott nevelési, oktatási intézményekkel, az országban
működő felsőoktatási intézményekkel, valamint a felsőoktatási szolgáltatásra igényt tartó gazdasági
társaságokkal, munkáltatókkal.
2) Felek megállapodnak, hogy közszolgáltató az 1.) pont szerinti tevékenységét köteles a vonatkozó
jogszabályoknak, szakmai előírásoknak megfelelően ellátni.
3) Közszolgáltató jelen közszolgáltatási tevékenysége ellátásához alvállalkozót igénybe vehet.
IV.

Pénzügyi rendelkezések

1) Megrendelő a közszolgáltató által vállalt, jelen szerződés III. 1.) pontjában foglalt közszolgáltatási feladat
ellátásáért 1.583.976,- Ft/hó összegű közszolgáltatási díjat fizet havi átalány keretében.
2) Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közszolgáltatási díj mértékét minden év január 31. napjáig az adott
évre vonatkozóan felülvizsgálják.
V.

Közszolgáltató kötelezettségei

1) Közszolgáltató jelen közszolgáltatási szerződés tárgyát képező munkáltatokat, feladatokat a jogszabályi és
szakmai előírások betartása mellett köteles elvégezni.
2) Közszolgáltató évente egy alkalommal beszámol Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének jelen
szerződés tárgyát képező közszolgáltatási feladatok végrehajtásáról.
VI.

Megrendelő kötelezettségei

Megrendelő köteles minden, a jelen szerződés tárgyát érintő a felsőoktatásban együttműködő partnerek
részéről felmerülő bejelentést, javaslatot továbbítani közszolgáltató felé.
VII.

A szerződés időbeli hatálya

Szerződő felek jelen közszolgáltatási szerződést 2016. február 1. napjától kezdődő hatállyal 2025. január 31.
napjáig tartó határozott időtartamra kötik.
VIII.

A közszolgáltatási szerződés megszűnése

Jelen szerződés megszűnik:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

A jelen okirat VII.) pontjában meghatározott határozott időtartam elteltével,
A felek között létrejött vagyonkezelési szerződés megszűnésével;
A jelen szerződésben vagy jogszabályban előírt kötelezettség súlyos vagy ismételt megszegése
esetében bármelyik fél általi rendkívüli felmondással;
Közös megegyezéssel;
Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével.

Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés megszűnését követően egymással tételesen elszámolnak a
megszűnést követő 15 napon belül.
IX.

Záró rendelkezések

1) Felek a közszolgáltatások maradéktalan elvégzése érdekében szoros együttműködésre kötelesek.
2) Jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdést felek elsősorban tárgyalások útján rendezik; netáni per esetére
kikötik – hatáskörtől függően – a Hatvani Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét.
3) Felek között vitás kérdés nincsen, jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a vonatkozó

helyi önkormányzati rendeletek, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az
irányadók.
4) Jelen közszolgáltatási szerződést Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 838/2015. (XII.17.) számú
képviselő-testületi határozatával jóváhagyta.
Jelen közszolgáltatási szerződést felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Hatvan, 2015. december 17.

Hatvan Város Önkormányzata
(képviseli: Horváth Richárd polgármester)
mint megrendelő

Határozat száma

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit
Közhasznú Kft.
(képviseli: Nagy Ferenc ügyvezető)
mint közszolgáltató
: 839/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. december 1. napján tartott ülésén hozott
824/2015.(XII.1.) számú határozatát, a
825/2015.(XII.1.) számú határozatát, és a
826/2015.(XII.1.) számú határozatát akként módosítja, hogy a határozatokban a „Hatvani Közösségi
Főiskola és Egyetem” elnevezés helyébe a „Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ”
elnevezés lép.”
Határidő
Felelős

: azonnal (átvezetésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 840/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 821/2015. (XII. 1.) számú képviselő-testületi határozatát
módosítja és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:
„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 akként határoz, hogy a társaság
telephelyet létesít a 3000 Hatvan, Thurzó utca 16., a 3000 Hatvan, Kossuth tér 24. és a 3000 Hatvan, Radnóti tér
2. szám alatti ingatlanokon.””
Határidő
Felelős

: 2015. december 18.
: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
Határozat száma

: 841/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft., mint vagyonkezelő vagyonkezelésében lévő, önkormányzati tulajdonban álló
hatvani 2711 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Thurzó u. 16. sz. alatti ingatlanon végzett értéknövelő beruházást
bruttó 234.477.864,- Ft értékben fogadja el és ezen összeggel számol el akként, hogy a 206.000,- eFt részére folyósított
tagi kölcsön összegével kompenzálásra kerül. A kompenzáció következtében maradó különbség 28.477.864,- Ft, mely
az önkormányzat 2016.évi költségvetésébe beépítésre kerül.”
Határidő
Felelős

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

: 842/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel, mint vagyonkezelővel a társaság vagyonkezelésében lévő önkormányzati
tulajdonban álló hatvani 2711 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Thurzó u. 16. sz. alatti ingatlanra 2013. augusztus
29. napján megkötött vagyonkezelési szerződést kiegészíti azzal, hogy a vagyonkezelő évente a bruttó vagyonérték 1
ezrelékének megfelelő összegű vagyonkezelési díjat köteles fizetni a tulajdonos Hatvan Város Önkormányzata részére.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vagyonkezelési szerződést kiegészítő okirat
aláírására.”

Határidő
Felelős

: 2015. december 31.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉST
KIEGÉSZÍTŐ OKIRAT
Amely létrejött egyrészről,
Hatvan Város Önkormányzata
székhelye: Hatvan, Kossuth tér 2
adószáma: 15729394-2-10
PIR száma: 729392
képviseletében: Horváth Richárd polgármester
másrészről
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Beruházó
Nonprofit Közhasznú Kft.
- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- cg.száma: 10-09-032167
- adószáma: 23467323-2-10
- képviseli: Nagy Ferenc ügyvezető
mint Szerződő Felek között az alábbi feltételek szerint
1. Szerződő Felek egymással 2014. március 13. napján vagyonkezelési szerződést kötöttek, melynek tárgya a
hatvani 2711 hrsz.-ú és természetben 3000 Hatvan, Thurzó utca 16. szám alatti ingatlan.
2. Szerződő Felek jelen okirat aláírásával egyidejűleg az 1./pontban meghatározott és közöttük létrejött
vagyonkezelési szerződés III. pontját 2016. január 1. napjával hatályon kívül helyezik, és ezzel egyidejűleg
helyébe az alábbi rendelkezéseket lépetik:
III. A vagyonkezelői jog ellenértéke, egyén kötelezettségvállalások
A vagyonkezelő évente a bruttó vagyonérték 1 ezrelékének megfelelő összegű vagyonkezelési díjat köteles
fizetni az általa kezelt vagyon vonatkozásában a tulajdonos önkormányzat részére.
3. A vagyonkezelési szerződés jelen kiegészítő okirattal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
hatályban maradnak.
4. Jelen vagyonkezelési szerződést kiegészítő okiratot Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete
842/2015. (XII.17.) számú határozatával hagyta jóvá.
Jelen okiratot Szerződő Felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt,
cégszerűen, jóváhagyólag okiratszerkesztő ügyvéd előtt aláírták.
Hatvan, 2015. december 17.
Hatvan Város Önkormányzata
képviseli: Horváth Richárd polgármester

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Beruházó
Nonprofit Közhasznú Kft
képviseli: Nagy Ferenc ügyvezető

Jelen okiratot készítettem
és ellenjegyzem:
Hatvan, 2015. december 17.
Határozat száma

: 843/2015. (XII. 17.) 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 Kft. ügyvezetőjével 2011.
augusztus 26. napján megkötött megbízási szerződést közös megegyezéssel 2015. december 31. napjával
megszünteti, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megszüntető okirat aláírására.”

Határidő
Felelős

: 2015. december 31.
: Hatvan város polgármestere

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉST MEGSZÜNTETŐ OKIRAT
Amely létrejött egyrészről:
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei magyar Beruházó
Nonprofit Közhasznú Kft.
- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- cg.száma: 10-09-032167
- adószáma: 23467323-2-10
- képviseli: Horváth Richárd polgármester, mint az alapító képviselője
- megbízó
másrészről:
Nagy Ferenc
Születési hely és idő:
Anyja születési neve:
Lakcím: 3012 Nagykökényes, Rákóczi út 2/B.
Adóazonosító jele:
mint megbízott
között, alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:
1./ Felek megállapítják, hogy 2011. augusztus 26. napján egymással megbízási szerződést kötöttek a Megbízó
ügyvezetői feladatainak ellátására.
2./ Felek közös megegyezéssel a jelen okirat 1./ pontjaiban meghatározott Megbízási Szerződést 2015. december 31.
napjával megszüntetik.
2./ Jelen megbízási szerződést megszüntető okirat aláírásához Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete
843/2015. (XII.17.) számú képviselő-testületi határozatával hozzájárult, és felhatalmazta a Hatvan város polgármesterét
jelen megszüntető okiratok aláírására.
3./ Felek között vitás kérdés nincs.
4./ A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-ban foglaltak az irányadók.
Jelen okiratok felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt saját kezűleg
jóváhagyólag aláírták.
Hatvan, 2015. december 17.
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei magyar
Beruházó
Nonprofit Közhasznú Kft.
képviseli: Horváth Richárd polgármester, mint az
alapító képviselője
megbízó
Határozat száma

Nagy Ferenc
megbízott

: 844/2015. (XII. 17.) 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 gazdasági társaság
ügyvezetőjével az ügyvezetői tisztség ellátására 2016. január 1. napjától kezdődő és az ügyvezetői
jogviszonyának fennállásáig tartó hatállyal határozott időtartamra, bruttó 600.000,- Ft/hó, azaz bruttó Hatszázezer
forint/hó munkabér megállapítása mellett munkaszerződést köt a jelen határozat mellékletét képező
munkaszerződésben foglalt feltételekkel. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a
vonatkozó okiratok aláírására.”

Határidő
Felelős

: 2015. december 31.
: Hatvan város polgármestere

M u n k a s z e r z ő d és
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről:
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Beruházó
Nonprofit Közhasznú Kft.
- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- cg.száma: 10-09-032167
- adószáma: 23467323-2-10
- képviseli: Horváth Richárd polgármester
- mint munkáltató / a továbbiakban munkáltató /
másrészről:
Nagy Ferenc
Születési hely és idő:
Anyja születési neve:
Lakcím: 3012 Nagykökényes, Rákóczi út 2/B.
Adóazonosító jele:
mint munkavállaló / a továbbiakban munkavállaló /
között az alábbi feltételek mellett:
1./ Szerződő felek jelen okirat aláírásával egyidejűleg megállapodnak abban, hogy munkáltató munkavállalót 2016.
január 1. napjától kezdődő az ügyvezetői jogviszony fennállásáig tartó határozott időre munkaviszony keretében
alkalmazza, míg munkavállaló kijelenti, hogy munkáltató alkalmazásába lép.
Felek rögzítik, hogy a Munkavállaló jelen munkaviszonya keretében a Munkáltató vezetője, így jelen jogviszonyra a
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208–211. §-aiban szabályozott rendelkezések
irányadóak.
2) Felek a jelen munkaszerződésre vonatkozóan a munkakör fogalmát az alábbiakban határozzák meg:
Munkavállaló munkaköre:

ügyvezető

- Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok:
Munkavállaló munkaköre: munkáltató, mint gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként, a gazdasági társaság alapító
okiratában, szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében és egyéb szabályzataiban foglalt feladatok elvégzése.
A munkavállaló munkakörébe tartozó részletes feladatokat a társaság szervezeti és működési szabályzata, valamint a
Hatvan Város Önkormányzatával megkötött közszolgáltatási szerződésben meghatározottak alapján készített munkaköri
leírás tartalmazza. Munkavállaló kijelenti, hogy – a munkáltató részletesen tájékoztatta a munkakörébe tartozó
feladatokról, melyeket megismert és magára nézve kötelezőnek ismert el.
Munkavállaló nyilatkozik, hogy a munkakör ellátásához a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szakképzettséggel
és szakmai tapasztalattal rendelkezik.
- Munkavállaló személyi alapbére: - bruttó 600.000,-Ft/hó, azaz Hatszázezer forint/hó
Munkáltató munkavállaló részére évente prémium feladatokat ír elő, melyek teljesülése esetén a munkavállaló a
prémium kiírásban meghatározott összegű juttatásra jogosult.
3./ Amennyiben Munkáltató esetenként egyéb juttatásokat is biztosít Munkavállaló részére, úgy azokat a bérjegyzék
tartalmazza. A munkabér kifizetése a tárgyhót követő hónap 10. napjáig esedékes.
4./ Munkavállaló felett a munkáltatói jogokat a tulajdonosi jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzati képviselőtestületét képviselő Hatvan Város Polgármestere gyakorolja.
5./ Munkavállaló Felek eltérő megállapodásának hiányában munkáját a munkáltató székhelyén - illetőleg amennyiben a
munkáltató által meghatározott feladat jellege ezt indokolja, úgy a feladat ellátásához szükséges társasági telephelyen,
fióktelepen, illetőleg a konkrét feladat által meghatározott egyéb helyen - köteles végezni.

6./ A munkavállaló havi munkaidő beosztását maga állapítja meg, munkavállaló éves rendes szabadsága 50 %-ával
maga rendelkezik. A munkavállalót a rendkívüli munkaidőben történő munkavégzésért ellenérték nem illeti meg.
7./ Munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatkörébe tartozó munkát becsületesen és lelkiismeretesen
elvégzi, a kapott utasításokat teljesíti, betartja a munkavédelmi rendelkezéseket és előírásokat, valamint a
munkafegyelemre vonatkozó egyéb szabályokat. Munkavállaló elismeri, hogy őt munkáltató jelen okirat aláírását
megelőzően már részletes munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesítette.
8./ Munkavállaló, mint vezető a vezetői tevékenységének keretében gondatlan károkozás esetén az Mt. 209 § (4)
bekezdése, valamint a 179 §-a szerint tartozik felelősséggel.
9./ A jelen határozott időre létesített munkaviszony megszűnik, ha felek közös megegyezéssel megszüntetik vagy felek
valamelyike azt egyoldalúan felmondja. A munkavállaló munkaviszonya felmondás keretében indokolás nélkül, írásban
bármikor felmondható.
Az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül
legfeljebb azonban az annak alapjául szolgáló ok bekövetkezésétől számított 1 éven belül, bűncselekmény elkövetése
esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni.
Munkavállaló tudomással bír arról, és elfogadja, hogy amennyiben a tulajdonosi jogokat gyakorló szerve Hatvan Város
Önkormányzata az ügyvezetői megbízatását bármikor határozatával visszavonja ezen határozat jelen munkaszerződés
megszűnését is maga után vonja.
10./ Felek jelen munkaszerződés aláírásával egyidejűleg kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az azonnali hatályú
felmondás alapjául szolgáló lényeges kötelezettség megszegésének tekintik - többek között - az alábbi magatartásokat:
a./ a munkafegyelem rendszeres megsértése
b./ a mindenkor szükséges változó tevékenység fel nem vállalása vagy nem az elvárásnak megfelelő fogadása eseten
c./ olyan magatartás tanúsítása, mely a munkaadó társaság érdekeit súlyosan sérti
d./ a munkáltatói jogokat gyakorló személy utasításának be nem tartása
e./ a munkáltató üzleti tevékenységére vonatkozó üzemi, üzleti titoktartási kötelezettség megszegése
h./ a munkáltató szervezeti rendszerében megjelölt további vezető állású munkavállalókkal együttműködés hiánya
11./ A munkavállaló további munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt nem létesíthet kivéve,
ha tudományos, oktatói, illetve szerzői jogi védelem alá eső tevékenységre létesítette azt. A munkavállaló nem
szerezhet részesedést- nyilvánosan működő részvénytárságban való részvényszerzés kivételével - a munkáltatóéval
azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, illetve a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más
gazdálkodó szervezetben. A munkavállaló nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe
tartozó ügyleteket.
A munkavállaló köteles bejelenteni, ha a közeli hozzátartozója tagja lett a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló
tevékenységet folytató, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, illetőleg
vezetőként munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet folytató
munkáltatónál.
12./ Ha a munkavállaló a 11./ pontban meghatározott tilalmat megszegi, a munkáltató jogosult a munkavállaló
munkaviszonyát rendkívüli felmondással megszüntetni, a munkáltató kártérítést követelhet, vagy kártérítés helyett
követelheti, hogy a munkavállaló a saját részére kötött ügyletet engedje át, vagy a más számlájára kötött ügyletből eredő
hasznát kiadja, vagy arra vonatkozó követelését a munkáltatóra engedményezze.
13./Munkavállaló nyilatkozik, hogy foglalkozás egészségügyi vizsgálaton részt vett és nincsen semminemű olyan
betegsége, melyet a foglalkozás egészségügyi vizsgálatot végző orvos és munkáltató részére nem közölt volna.
14./ A munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, mely a munkáltató jogos
gazdasági érdekét sérti vagy veszélyezteti.
Munkavállaló a munkaviszonya fennállása alatt és azt követően is köteles a munkáltató tevékenységéről tudomására
jutott információkat, adatokat és tényeket bizalmasan kezelni, azokat a munkáltató hozzájárulása nélkül harmadik
személyekkel nem közölheti. Ezen kötelezettség megszegése esetén a munkavállaló kártérítési felelősséggel tartozik a
munkáltatónak.
15./ Jelen munkaszerződés által nem érintett egyéb kérdésekben a munkaviszonyra vonatkozó szabályok, de különösen
a Munka Törvénykönyvének szabályai az irányadók.

Jelen okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt alulírott napon és
helyen saját kezűleg, jóváhagyólag írták alá.
Hatvan, 2015. december 17.
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Beruházó
Nonprofit Közhasznú Kft.
munkáltató
képviseli: Horváth Richárd polgármester
tulajdonos képviselője
Határozat száma

Nagy Ferenc
munkavállaló

: 845/2015. (XII. 17.) 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
elhatározza, hogy a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot jogutód
nélkül megszünteti.
A végelszámolás kezdő napja: 2016. január 1. napja
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság jogutód nélkül történő
megszüntetése iránti eljárásban a szükséges alapítói határozatokat meghozza, és a jogutód nélküli
megszüntetéshez szükséges egyéb okiratokat aláírja.”
Határidő
Felelős

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

: 846/2015. (XII. 17.) 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 Szabó
Ottó ügyvezető 2013. november 1. napján létesített munkaviszonyát a jelen határozat mellékletét képező okirat
szerint 2015. december 31. napjával megszünteti.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a munkaviszonyt megszüntető okiratokat
aláírja.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 31.
: Hatvan város polgármestere

MEGÁLLAPODÁS
munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
amely létrejött egyrészről
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Táraság
-

székhelye : 3000 Hatvan, Szepesi B. u. 2.
cg.száma: 10-09-034862
adószáma: 24999997-2-10
képviseli : Horváth Richárd Hatvan Város Polgármestere
mint munkáltató / a továbbiakban munkáltató /

másrészről :
Szabó Ottó
- szül.idő:
- anyja neve:
- adóazonosító jele:
- lakcím: 3000 Hatvan, Tabán út 13-21. 2/19.
- mint munkavállaló / a továbbiakban munkavállaló /
– továbbiakban együtt: szerződő felek – között a mai napon az alábbi feltételek szerint:
1. Felek megállapodnak, hogy a közöttük fennálló, 2013. november 1. napjával létesített munkaviszonyt a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 64. § (1) bek. a) pontja értelmében

közös megegyezéssel 2015. év december 31. napi hatállyal
megszüntetik.
2. A munkaviszony megszüntetése kapcsán Munkáltató Munkavállaló részére a megszűnés napjáig járó munkabérét,
tárgyévi arányos ki nem vett szabadságának megváltását, egyéb járandóságait az utolsó munkában töltött napon
megfizeti.
3. Munkáltató a munkaviszony megszűnésével kapcsolatos igazolásokat az utolsó munkában töltött napon kiadja.
Munkavállaló köteles az utolsó munkában töltött napon a munkakörét, és a birtokában lévő, a Munkáltató tulajdonát
képező valamennyi eszközt, dokumentumot az erre kijelölt munkavállaló részére átadni.
4. Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy a jelen megállapodással megszüntetésre kerülő munkaviszonyból eredően
egymással szemben elszámoltak, a jelen munkaviszonyból eredően egymással szemben további követelésük nincs és
azt a jövőben sem támasztanak semmilyen jogcímen.
5. Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás tartalmát bizalmasan kezelik, azt harmadik személyek tudomására
nem hozhatják.
A felek a jelen megállapodást elolvasás és kellő megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, tanúk előtt
jóváhagyólag aláírták.
Hatvan, 2015. december 17.
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság
képviseli: Horváth Richárd polgármester munkáltató

Előttünk, mint tanúk előtt:
1./ tanú:

Szabó Ottó
munkavállaló

2./tanú:

Határozat száma

: 847/2015. (XII. 17.) 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 végelszámolójának a Green Adviser Korlátolt Felelősségű Társaságot (cg.01-09-936022, székhelye:
1052 Budapest, Széchenyi utca 14. III./1., adószáma: 22618131-2-41, képviseli: Pintér Benedek ügyvezető) 2016.
január 1. napjától megválasztja bruttó 100.000,-Ft/hó + ÁFA megbízási díj ellenében megbízási szerződés
keretében.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a megbízási szerződést aláírja.”
Határidő
Felelős

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

: 848/2015. (XII. 17.) 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 Béla utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb
szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal az önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést a Ptk. 6:212. § (1) bekezdése
alapján közös megegyezéssel 2015. december 31. napjával megszünteti jelen határozat melléklete szerinti
tartalommal.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterér a közszolgáltatási szerződést megszüntető okirat
aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 17.
: Hatvan város polgármestere

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉST
MEGSZÜNTETŐ OKIRAT
Önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésére
Amely létrejött egyrészről

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
székhelye:
PIR:
statisztikai számjele:
adószáma:
bankszámlaszáma:
képviseli:

3000 Hatvan, Kossuth tér 2.;
729392;
15729394-8411-321-10;
15729394-2-10;
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10403538-49575051-56561001;
Horváth Richárd polgármester

mint megrendelő (továbbiakban: megrendelő),
másrészről
HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KÖZHASZNÚ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
székhelye:
cégjegyzékszáma:
statisztikai számjele:
adószáma:
bankszámlaszáma:
képviseli:

3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.;
10-09-034862;
24999997-8299-572-10;
24999997-2-10;
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10403538-00017912-00000008;
Szabó Ottó ügyvezető, önálló cégjegyzési joggal

mint közszolgáltató (továbbiakban: közszolgáltató),
(együtt a továbbiakban: Felek) között az alábbi napon és helyen, a következő feltételek szerint:
Előzmények
1) Felek rögzítik, hogy Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 336/2004. (XI. 25.) sz. határozata alapján
megrendelő a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott
lakásgazdálkodási helyi közszolgáltatás céljából létrehozott közszolgáltató jogelődjével 2004. november 26-án az
önkormányzati tulajdonban álló lakások üzemeltetésére közszolgáltatási szerződést kötött, mely 2005. január 1jével kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra jött létre (a továbbiakban: Közszolgáltatási Szerződés). A
szerződést felek több alkalommal közös megegyezéssel módosították.
2) Szerződő Felek jelen Közszolgáltatási Szerződés megszüntető okirat aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény pontja alapján a közöttük 2004. november 26. napján létrejött Közszolgáltatási Szerződést
2015. december 31. napjával közös megegyezéssel megszüntetik.
3) Szerződő felek kölcsönösen nyilatkozzák, hogy egymással tételesen külön okirat keretében 2015. január 31.
napjáig számolnak el.
4) Közszolgáltató vállalja, hogy a közszolgáltatási szerződés időtartama alatt, a közszolgáltatási szerződésből eredő
kötelezettségei teljesítése során keletkezett és birtokába jutott okiratokat, esetlegesen ingóságokat átadási-átvételi
jegyzőkönyv keretében megrendelő részére a szükséges tájékoztatás megadása mellett hiánytalanul átadja.
5) Szerződő felek között vitás kérdés nincs. Jelen Közszolgáltatási Szerződés megszüntetéséből eredő netáni per
esetére felek kikötik a Hatvani Járásbíróság kizárólagos illetékességét és annak az okirat aláírásával egyidejűleg
alávetik magukat.
6) Jelen Közszolgáltatási Szerződést megszüntető okiratban nem szabályozott
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

kérdésekben

a

Polgári

7) Jelen közszolgáltatási szerződést megszüntető okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti
akaratukkal mindenben megegyezőt sajátkezűleg, illetve cégszerűen jóváhagyólag aláírták.
Jelen szerződést Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 848/2015. (XII.17.) sz. határozata hagyta jóvá.
Jelen szerződést felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírják.
Hatvan, 2015. december 17.
Hatvan Város Önkormányzata
képv.: Horváth Richárd polgármester
„Megrendelő”

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság
képv.: Szabó Ottó ügyvezető
„Közszolgáltató”

Határozat száma

: 849/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és egyszemélyes
tulajdonosa és legfőbb szerve az önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
üzemeltetése vonatkozóan közszolgáltatási szerződést köt a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társasággal 2016. január 1. napjától számított 5 éves határozott időtartamra.
A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés szövegét elfogadja, és
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 18.
: Hatvan város polgármestere

(A 849/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 850/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és
legfőbb szerve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25. § (1) bekezdés d) pontja alapján Nagy
Ferenc (anyja neve: Szabó Margit) 3012 Nagykökényes, Rákóczi utca 2/B. szám alatti lakos lemondását 2015.
december 31. napjával tudomásul veszi, és ezzel egyidejűleg munkaviszonyát közös megegyezéssel a jelen
határozat mellékletét képező okirat szerint megszünteti.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vonatkozó okiratok aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 31.
: Hatvan város polgármestere

MEGÁLLAPODÁS
munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
amely létrejött egyrészről
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
-

székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.
cg.száma: 10-09-034320
adószáma: 24756107-2-10
képviseli: Horváth Richárd polgármester
mint munkáltató / a továbbiakban munkáltató /

másrészről :
Nagy Ferenc
Születési hely és idő:
Anyja születési neve:
Lakcím: 3012 Nagykökényes, Rákóczi út 2/B.
Adóazonosító jele:
mint munkavállaló / a továbbiakban munkavállaló /
– továbbiakban együtt: szerződő felek – között a mai napon az alábbi feltételek szerint:
1. Felek megállapodnak, hogy a közöttük fennálló, 2013. október 14. napjával létesített munkaviszonyt a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 64. § (1) bek. a) pontja értelmében
közös megegyezéssel 2015. év december 31. napi hatállyal
megszüntetik.
2. A munkaviszony megszüntetése kapcsán Munkáltató Munkavállaló részére a megszűnés napjáig járó munkabérét,
tárgyévi arányos ki nem vett szabadságának megváltását, egyéb járandóságait az utolsó munkában töltött napon

megfizeti.
3. Munkáltató a munkaviszony megszűnésével kapcsolatos igazolásokat az utolsó munkában töltött napon kiadja.
Munkavállaló köteles az utolsó munkában töltött napon a munkakörét, és a birtokában lévő, a Munkáltató tulajdonát
képező valamennyi eszközt, dokumentumot az erre kijelölt munkavállaló részére átadni.
4. Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy a jelen megállapodással megszüntetésre kerülő munkaviszonyból eredően
egymással szemben elszámoltak, a jelen munkaviszonyból eredően egymással szemben további követelésük nincs és
azt a jövőben sem támasztanak semmilyen jogcímen.
5. Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás tartalmát bizalmasan kezelik, azt harmadik személyek tudomására
nem hozhatják.
A felek a jelen megállapodást elolvasás és kellő megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, tanúk előtt
jóváhagyólag aláírták.
Hatvan, 2015. december 17.
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft
képviseli: Horváth Richárd polgármester munkáltató

Nagy Ferenc
munkavállaló

Előttünk, mint tanúk előtt:
1./ tanú:

2./tanú:
Határozat száma

: 851/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és
legfőbb szerve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (1) bekezdésének alapján a
gazdasági társaság ügyvezetőjének 2016. január 1. napjától kezdődő hatállyal megválasztja Maruzsné Németh
Beáta (anyja neve: Orosz Erzsébet) 3000 Hatvan, Irinyi János utca 32. szám alatti lakost. Az ügyvezető
munkaviszony keretében látja el tevékenységét, 2016. január 1. napjától kezdődő hatállyal az ügyvezetői
jogviszonyának fennállásáig tartó határozott időtartamra bruttó 450.000,- Ft/hó munkabér megállapítása mellett a
jelen határozat mellékletét képező munkaszerződést módosító okiratban foglalt feltételekkel.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vonatkozó okiratok aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 31.
: Hatvan város polgármestere

Munkaszerződést
Módosító Okirat
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről:
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
- székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.
- cg.száma: 10-09-034320
- adószáma: 24756107-2-10
- képviseli: Horváth Richárd polgármester
mint munkáltató / a továbbiakban munkáltató /
másrészről:
Maruzsné Németh Beáta
- szül.idő:
- anyja neve:
- adóazonosító jele:
- lakcím: 3000 Hatvan, Irinyi János utca 32.
- mint munkavállaló / a továbbiakban munkavállaló /
között az alábbi feltételek mellett:

Előzmények
Szerződő Felek előadják, hogy egymással 2013. október 14. napján munkaszerződést kötöttek, mely munkaszerződést a
munkavállaló munkakörének jelentős változása miatt jelen okirat keretében módosítják, és egységes szerkezetbe
foglalják az alábbiak szerint, és ezzel egyidejűleg a korábbi 2013. október 14. napján megkötött munkaszerződés
szövegét hatályon kívül helyezik:
1./ Szerződő felek jelen okirat aláírásával egyidejűleg megállapodnak abban, hogy munkáltató munkavállalót 2016.
január 1. napjától kezdődően az ügyvezetői jogviszonyának fennállásáig tartó hatállyal, határozott időre munkaviszony
keretében alkalmazza, míg munkavállaló kijelenti, hogy munkáltató alkalmazásába lép.
Felek rögzítik, hogy a Munkavállaló jelen munkaviszonya keretében a Munkáltatója vezetője, így jelen jogviszonyra a
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208–211. §-aiban szabályozott rendelkezések
irányadóak.
2) Felek a jelen munkaszerződésre vonatkozóan a munkakör fogalmát az alábbiakban határozzák meg:
Munkavállaló munkaköre:

ügyvezető

- Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok:
Munkavállaló munkaköre: munkáltató, mint gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként a munkáltató, mint
gazdasági társaság alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében és egyéb szabályzataiban
foglalt feladatok elvégzése.
A munkavállaló munkakörébe tartozó részletes feladatokat a társaság szervezeti és működési szabályzata, valamint a
Hatvan Város Önkormányzatával megkötött közszolgáltatási szerződésben meghatározottak alapján készített munkaköri
leírás tartalmazza. Munkavállaló kijelenti, hogy – a munkáltató részletesen tájékoztatta a munkakörébe tartozó
feladatokról, melyeket megismert és magára nézve kötelezőnek ismert el.
Munkavállaló nyilatkozik, hogy a munkakör ellátásához a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szakképzettséggel
és szakmai tapasztalattal rendelkezik.
- Munkavállaló személyi alapbére: - bruttó 450.000,-Ft/hó, azaz Négyszázötvenezer forint/hó
3./ Amennyiben Munkáltató esetenként egyéb juttatásokat is biztosít Munkavállaló részére, úgy azokat a bérjegyzék
tartalmazza. A munkabér kifizetése a tárgyhót követő hónap 10. napjáig esedékes.
4./ Munkavállaló felett a munkáltatói jogokat a tulajdonosi jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzati képviselőtestületét képviselő Hatvan Város Polgármestere gyakorolja.
5./ Munkavállaló Felek eltérő megállapodásának hiányában munkáját a munkáltató székhelyén - illetőleg amennyiben a
munkáltató által meghatározott feladat jellege ezt indokolja, úgy a feladat ellátásához szükséges társasági telephelyen,
fióktelepen, illetőleg a konkrét feladat által meghatározott egyéb helyen - köteles végezni.
6./ A munkavállaló havi munkaidő beosztását maga állapítja meg, munkavállaló éves rendes szabadsága 50 %-ával
maga rendelkezik. A munkavállalót a rendkívüli munkaidőben történő munkavégzésért ellenérték nem illeti meg.
7./ Munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatkörébe tartozó munkát becsületesen és lelkiismeretesen
elvégzi, a kapott utasításokat teljesíti, betartja a munkavédelmi rendelkezéseket és előírásokat, valamint a
munkafegyelemre vonatkozó egyéb szabályokat. Munkavállaló elismeri, hogy őt munkáltató jelen okirat aláírását
megelőzően már részletes munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesítette.
8./ Munkavállaló, mint vezető a vezetői tevékenységének keretében gondatlan károkozás esetén az Mt. 209 § (4)
bekezdése, valamint a 179 §-a szerint tartozik felelősséggel.
9./ A jelen határozott időre létesített munkaviszony megszűnik, ha felek közös megegyezéssel megszüntetik vagy felek
valamelyike azt egyoldalúan felmondja. A munkavállaló munkaviszonya felmondás keretében indokolás nélkül, írásban
bármikor felmondható.
Az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül
legfeljebb azonban az annak alapjául szolgáló ok bekövetkezésétől számított 1 éven belül, bűncselekmény elkövetése
esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni.

Munkavállaló tudomással bír arról, és elfogadja, hogy amennyiben a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság tulajdonosi jogokat gyakorló szerve Hatvan Város Önkormányzata az ügyvezetői megbízatását
bármikor határozatával visszavonja ezen határozat jelen munkaszerződés megszűnését is maga után vonja.
10./ Felek jelen munkaszerződés aláírásával egyidejűleg kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az azonnali hatályú
felmondás alapjául szolgáló lényeges kötelezettség megszegésének tekintik - többek között - az alábbi magatartásokat:
a./ a munkafegyelem rendszeres megsértése
b./ a mindenkor szükséges változó tevékenység fel nem vállalása vagy nem az elvárásnak megfelelő fogadása eseten
c./ olyan magatartás tanúsítása, mely a munkaadó társaság érdekeit súlyosan sérti
d./ a munkáltatói jogokat gyakorló személy utasításának be nem tartása
e./ a munkáltató üzleti tevékenységére vonatkozó üzemi, üzleti titoktartási kötelezettség megszegése
h./ a munkáltató szervezeti rendszerében megjelölt további vezető állású munkavállalókkal együttműködés hiánya
11./ A munkavállaló további munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt nem létesíthet kivéve,
ha tudományos, oktatói, illetve szerzői jogi védelem alá eső tevékenységre létesítette azt. A munkavállaló nem
szerezhet részesedést- nyilvánosan működő részvénytárságban való részvényszerzés kivételével - a munkáltatóéval
azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, illetve a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más
gazdálkodó szervezetben. A munkavállaló nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe
tartozó ügyleteket.
A munkavállaló köteles bejelenteni, ha a közeli hozzátartozója tagja lett a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló
tevékenységet folytató, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, illetőleg
vezetőként munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet folytató
munkáltatónál.
12./ Ha a munkavállaló a 11./ pontban meghatározott tilalmat megszegi, a munkáltató jogosult a munkavállaló
munkaviszonyát rendkívüli felmondással megszüntetni, a munkáltató kártérítést követelhet, vagy kártérítés helyett
követelheti, hogy a munkavállaló a saját részére kötött ügyletet engedje át, vagy a más számlájára kötött ügyletből eredő
hasznát kiadja, vagy arra vonatkozó követelését a munkáltatóra engedményezze.
13./Munkavállaló nyilatkozik, hogy foglalkozás egészségügyi vizsgálaton részt vett és nincsen semminemű olyan
betegsége, melyet a foglalkozás egészségügyi vizsgálatot végző orvos és munkáltató részére nem közölt volna.
14./ A munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, mely a munkáltató jogos
gazdasági érdekét sérti vagy veszélyezteti.
Munkavállaló a munkaviszonya fennállása alatt és azt követően is köteles a munkáltató tevékenységéről tudomására
jutott információkat, adatokat és tényeket bizalmasan kezelni, azokat a munkáltató hozzájárulása nélkül harmadik
személyekkel nem közölheti. Ezen kötelezettség megszegése esetén a munkavállaló kártérítési felelősséggel tartozik a
munkáltatónak.
15./ Jelen munkaszerződés által nem érintett egyéb kérdésekben a munkaviszonyra vonatkozó szabályok, de különösen
a Munka Törvénykönyvének szabályai az irányadók.
Jelen okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt alulírott napon és
helyen saját kezűleg, jóváhagyólag írták alá.
Hatvan, 2015. december 17.
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
képviseli: Horváth Richárd polgármester munkáltató
Határozat száma

Maruzsné Németh Beáta
munkavállaló

: 852/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és
legfőbb szerve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 9. § (2) bekezdésére, valamint a 18. § (1)-(2)
bekezdésére való tekintettel elhatározza a Társaságnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel
összhangban történő továbbműködését és ennek megfelelően módosítja az Alapító Okirat rendelkezéseit.”

Határidő
Felelős

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

: 853/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és
legfőbb szerve a Társaság alapító okiratát a jelen határozat mellékletében foglalt módosító okirat rendelkezései
szerint módosítja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 31.
: Hatvan város polgármestere

(A 853/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 854/2015. (XII. 17.) 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.)
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25. § (1)
bekezdés d) pontja alapján Siraky-Nagy Péter ügyvezető (anyja neve: Siraky Szilvia) 3000 Hatvan, Kodály Z. u.
6/A. szám alatti lakos lemondását 2015. december 31. napjával elfogadja, és a vele megkötött munkaszerződést
2015. decembert 31. napjával megszünteti jelen határozat melléklete szerinti tatalommal. A képviselő-testület
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vonatkozó okiratok aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 31.
: Hatvan város polgármestere

MEGÁLLAPODÁS
munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
amely létrejött egyrészről
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- cg.száma: 10-09-034259
- adószáma: 24728322-2-10.
- képviseli: Horváth Richárd polgármester
- mint munkáltató / a továbbiakban munkáltató /
másrészről
Siraky-Nagy Péter
- szül.idő:
- anyja neve:
- adóazonosító jele:
- lakcím: 3000 Hatvan, Kodály Z. u. 6/A
- mint munkavállaló / a továbbiakban munkavállaló /
– továbbiakban együtt: szerződő felek – között a mai napon az alábbi feltételek szerint:
1. Felek megállapodnak, hogy a közöttük fennálló, 2015. január 1. napjával létesített munkaviszonyt a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 64. § (1) bekezdés a) pontja értelmében
közös megegyezéssel 2015. év december 31. napi hatállyal
megszüntetik.
2. A munkaviszony megszüntetése kapcsán Munkáltató Munkavállaló részére a megszűnés napjáig járó munkabérét,
tárgyévi arányos ki nem vett szabadságának megváltását, egyéb járandóságait az utolsó munkában töltött napon
megfizeti.
3. Munkáltató a munkaviszony megszűnésével kapcsolatos igazolásokat az utolsó munkában töltött napon kiadja.
Munkavállaló köteles az utolsó munkában töltött napon a munkakörét, és a birtokában lévő, a Munkáltató tulajdonát

képező valamennyi eszközt, dokumentumot az erre kijelölt munkavállaló részére átadni.
4. Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy a jelen megállapodással megszüntetésre kerülő munkaviszonyból eredően
egymással szemben elszámoltak, a jelen munkaviszonyból eredően egymással szemben további követelésük nincs és
azt a jövőben sem támasztanak semmilyen jogcímen.
5. Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás tartalmát bizalmasan kezelik, azt harmadik személyek tudomására
nem hozhatják.
A felek a jelen megállapodást elolvasás és kellő megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, tanúk előtt
jóváhagyólag aláírták.
Hatvan, 2015. december 17.
Széchenyi Zsigmond Magyar Kárpát-medencei
Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű
Társaság
képviseli: Horváth Richárd polgármester munkáltató
Előttünk, mint tanúk előtt:
1./ tanú:

Siraky-Nagy Péter
munkavállaló

2./tanú:

Határozat száma

: 855/2015. (XII. 17.) 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.)
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (1)
bekezdésének alapján a gazdasági társaság ügyvezetőjének 2016. január 1. napjától kezdődő hatállyal
megválasztja Széll-Fehér Martina (anyja neve: Vicián Mária) 3024 Lőrinci, Vörösmajori u 23. szám alatti lakost. Az
ügyvezető megbízási jogviszony keretében látja el tevékenységét 2016. január 1. napjától kezdődő hatállyal
határozatlan időtartamra évi 300.000,- Ft megbízási díj megállapítása mellett a jelen határozat mellékletét képező
megbízási szerződésben foglalt feltételekkel. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a
vonatkozó okiratok aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 31.
: Hatvan város polgármestere

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről:
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- cg.száma: 10-09-034259
- adószáma: 24728322-2-10.
- képviseli: Horváth Richárd polgármester
- mint megbízó / a továbbiakban megbízó
másrészről:
Széll-Fehér Martina
Születési hely és idő:
Anyja születési neve:
Lakcím: 3024 Lőrinci, Vörösmajori u 23.
adóazonosító jele:
mint megbízott /továbbiakban megbízott/
között, a mai napon az alábbiakban részletezett feltételek mellett:
A megbízási szerződés tárgya :
1./ Megbízó jelen okirat aláírásával egyidejűleg megbízza megbízottat az alábbi tevékenységek folyamatos végzésével:

A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetőjeként a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott vezető tisztségviselői és
ügyvezetői feladatok ellátása.
A megbízott szerződéskötésre vonatkozó nyilatkozatai:
2./ A megbízott az okirat 1./ pontjában meghatározott megbízást jelen okirat aláírásával egyidejűleg elfogadja, és
vállalja, hogy azt a szakma szabályai szerint kellő gondossággal elvégzi.
A megbízott nyilatkozza, hogy a megbízási szerződés tárgyát képező tevékenység végzésére jogosult, továbbá annak
elvégzésére megfelelő szakértelemmel rendelkezik.
A megbízott a megbízó utasításai szerint köteles eljárni. Amennyiben a megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen
utasítást ad a megbízott köteles erre figyelmeztetni. Ha a megbízó az utasításához a figyelmeztetés ellenére is
ragaszkodik, az utasításból eredő károk őt terhelik.
A megbízás időbeli hatálya:
3./ A jelen megbízási szerződést felek 2016. január 1. napjától számított határozatlan időtartamra jön létre.
A megbízási díj:
4./ Megbízó vállalja, hogy megbízott részére megbízási díjként a megbízási tevékenység ellátásáért 300.000,-Ft, azaz
Háromszázezer forint/év összeget fizet a számviteli törvény előírásainak megfelelően, átutalás útján akként, hogy a
vonatkozó közterheket a megbízó levonja és fizeti be a költségvetés részére. A megbízási díj tartalmazza a megbízott
tevékenysége és valamennyi kiadásának ellenértékét is.
A megbízási szerződés módosítása és megszüntetése:
5./ Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés megszüntetése és módosítása csak és kizárólag írásbeli alakban történhet.
A megbízási szerződés megszűntetése:
-

Szerződő felek jogosultak jelen megbízási szerződést írásban 30 napos felmondási idő közbeiktatása mellett rendes
felmondással indokolás nélkül megszüntetni.
Azonnali hatályú felmondási jog illeti meg feleket a másik fél súlyos szerződésszegése esetén.
Közös megegyezéssel felek bármikor jogosultak a szerződés megszüntetésére.
A megbízási szerződés bármely jogcímen történő megszüntetése írásbeli alakban érvényes.

A szerződésből eredő jogviták elintézése:
6./ Szerződő felek között vitás kérdés nincsen, és szerződő felek megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerült vitás
kérdéseiket elsősorban peren kívül, tárgyalásokon kísérlik meg tisztázni. Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges
jogvitáikat elsősorban egyeztetés útján oldják meg.
Titoktartási kötelezettség:
7./ Szerződő feleket a jelen megbízási szerződés alapján végzendő tevékenység vonatkozásában titoktartási
kötelezettség terheli.
Irányadó jogszabály:
8./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Jelen megbízási szerződést felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt
saját kezűleg, cégszerűen, jóváhagyólag aláírták.
Hatvan, 2015. december 17.
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű
Társaság
képv: Hatvan Város Önkormányzata

Széll-Fehér Martina
megbízott

képviseletében Horváth Richárd polgármester
megbízó
Határozat száma

: 856/2015. (XII. 17.) 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.)
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Társaság alapító okiratát a jelen határozat mellékletében foglalt
módosító okirat rendelkezései szerint módosítja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okiratot
módosító okirat aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 31.
: Hatvan város polgármestere

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Alapító az Egri Törvényszék Cégbíróságon a 10-09-034259 cégjegyzékszámon bejegyzett Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát 2015. december 17.
napjával az alábbiak szerint módosítja:
15./ A társaság ügyvezetője:
Széll-Fehér Martina
Születési hely és idő:
Anyja születési neve:
Lakcím: 3024 Lőrinci, Vörösmajori u 23.
Az ügyvezető fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles.
Az ügyvezető külön nyilatkozat aláírásával nyilatkozik, hogy olyan ok, tény vagy körülmény, - beleértve
összeférhetetlenségi ok is - amely személyét az ügyvezetői tisztség ellátásából kizárná nem áll fenn, megbízatását
elfogadja.
Képviselet, üzletvezetés, cégjegyzés módja:
A társaság ügyvezetője kizárólagosan és önállóan jegyzi a céget.
Az ügyvezető jogosult a társaság képviseletére, üzletvezetésre.
A társaság cégének jegyzése oly módon történik, hogy a céget az ügyvezető jegyzi akként, hogy a társaság előírt,
előnyomott vagy nyomtatott cégszövege alá nevét önállóan csatolja az aláírási címpéldány szerint.
Az ügyvezető jogosult az ügyvezető igazgatói cím használatára.
A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető igazgató gyakorolja.
16./ Az ügyvezető jogköre, megbízatása időtartama:
Az ügyvezető megbízatása 2016. január 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra szól, amely megbízás az
alapító határozatával bármikor visszavonható.
A gazdasági társaságot az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok
előtt.
Az ügyvezető a társaság ügyvezetését a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el. E minőségében a
jogszabályoknak, az alapító okiratnak és az alapító határozatainak van alávetve.
Ha a társaság alapítója az ügyvezető kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett
ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad a társaság az ügyvezető ellen akkor léphet fel az
ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául
szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.
Ha az ügyvezetői jogviszony két egymást követő jogviszony beszámolóval foglalkozó ülés között megszűnik, az
ügyvezető kérheti, hogy az alapító döntsön a felmentvény kiadásáról.
A társaság jogutód nélküli megszűnése után az ügyvezetővel szembeni kártérítési igény – a társaság nyilvántartásból
való törlésétől számított egyéves jogvesztő határidőn belül – a törlés időpontjában tagsági jogviszonyban állók
érvényesíthetik. A tag kártérítési igényt a társaság megszűnésekor felosztott vagyonból öt megillető rész arányában
érvényesítheti.

Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek
az ügyvezetővel szemben szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha az ügyvezető a
társaság fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe.
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Az alapító okiratot módosító okiratot Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 856/2015. (XII.17.) számú
határozatával hagyta jóvá.
Jelen alapító okiratot módosító okiratot alapító elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratával egyezőt,
cégszerűen, jóváhagyólag aláírta.
Hatvan, 2015. december 17.
Hatvan Város Önkormányzata
Alapító
képviseli: Horváth Richárd polgármester
Jelen okiratot készítettem
és ellenjegyzem.
Hatvan, 2015. december 17.
Határozat száma

: 857/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társasággal
(székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.) megkötött munkahelyi és közétkeztetési közszolgáltatási
szerződést akként módosítja, hogy a közszolgáltatási szerződés 9./ pontja 2016. január 1. napjától hatályon kívül
helyezésre kerüljön.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási
szerződést módosító okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 18.
: Hatvan város polgármestere

Közszolgáltatási szerződés munkahelyi és közétkeztetés ellátására
Módosító okirat
mely létrejött egyrészről:
Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH törzsszáma: 15380250-8411-321-10;;
adószáma: 15380250-2-10; bankszámlaszáma: K&H Bank Zrt. 10403538-49575051-56561001; képviseli: Horváth
Richárd polgármester) mint megrendelő (továbbiakban: megrendelő),
másrészről:
Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.;
cégjegyzékszáma: 10-09-034409; adószáma: 24799591-2-10; képviseli: Smidné Vereb Julianna ügyvezető) mint
közszolgáltató (továbbiakban: közszolgáltató)
együttesen felek (a továbbiakban: felek) között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint módosítják feltételek
mellett:
1.)
Felek megállapodnak abban, hogy a közszolgáltatási szerződés 9.) pontját 2016. január 1. napjától hatályon kívül
helyezik.
A közszolgáltatási szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Jelen szerződést Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 857/2015. (XII.17.) sz. határozata hagyta jóvá.
Jelen okiratot szerződő felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen,
jóváhagyólag aláírták.
Hatvan, 2015. december 17.

Horváth Richárd polgármester
Hatvan Város Önkormányzata
megrendelő
Határozat száma

Smidné Vereb Julianna ügyvezető
Hatvani Közétkeztetési Kft..
közszolgáltató
: 858/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói létszámát
2016. január 1. napjától 124 köztisztviselői, közszolgálati ügykezelői és munkavállalói tevékenységet ellátó
álláshellyel, 6 közalkalmazotti álláshellyel, 3 önkormányzati tanácsadói/főtanácsadói álláshellyel és 10 rehabilitált
munkavállalói álláshellyel, összesen 143 álláshellyel hagyja jóvá.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 31. (a munkajogi dokumentumok kiadására)
: Hatvan város polgármestere

Határozat száma

: 859/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő társulási tanácsülésen igennel szavaz arra, hogy a
Társulás a K&H Bank Zrt.-vel megkötött forgóeszköz hitelszerződést 2016. június 30. napjáig meghosszabbítsa.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulás
társulási tanácsának tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi
ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.”
Határidő
Felelős

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

: 860/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő társulási tanácsülésen igennel szavaz arra, hogy a
KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0004 kódjelű „Hatvan és térsége települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése”,
valamint KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 kódjelű „Hatvan és környéke hulladékgazdálkodási rendszerének
fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című pályázatok keretében készített fenntarthatósági tervet jóváhagyja.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulás
társulási tanácsának tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi
ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.”
Határidő
Felelős

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

: 861/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat mellékletét képező Hatvan Város
Fenntarthatósági Tervét. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a dokumentum
aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 22. (aláírásra)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

(A 861/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 862/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 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) tagja hulladékgazdálkodási feladatok ellátása céljából
közszolgáltatási szerződést köt a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal a jelen határozat javaslat melléklete
szerint 2015. december 15. napjától 2020. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés
szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 17.
: Hatvan város polgármestere

(A 862/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 863/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásra
vonatkozó közszolgáltatási díjakat felülvizsgálta és úgy dönt, hogy a 2016. évre vonatkozóan a díjakat nem
módosítja.”
Határidő
Felelős

: 2016. január 1.
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 864/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. január 1-jei hatályba lépés mellett a házi segítségnyújtás
alapfeladat ellátására vonatkozó, jelen határozat mellékletét képező feladat-ellátási szerződést megköti Boldog
Község Önkormányzatával.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a feladat-ellátási szerződés aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 31. (a szerződés aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

Feladat-ellátási szerződés
amely létrejött egyrészről Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., KSH azonosító:
729392, adószám: 15729394-2-10) képviseli: Horváth Richárd polgármester, mint fenntartó,
másrészről Boldog Község Önkormányzata (székhely: 3016 Boldog, Kossuth L. u. 8., KSH azonosító:
…………………., adószám: …………….……….) képviseli: Laczkó Roland polgármester, mint ellátást igénybe
vevő között (együttesen: felek)
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, a 41. §
(6) bekezdésében valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Szoctv.) 89. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbiak szerint:
1.

Boldog Község Önkormányzata kérelmére Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az általa
működtetett Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat útján a házi segítségnyújtás alapfeladat
ellátását 2016. január 1-jétől kezdődően biztosítja határozatlan időre.

2. A Szoctv. 63. § (1) bekezdése alapján a „Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybevevő személy
saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell
a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek
megtartásában való közreműködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való
segítségnyújtás.”
3.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló
11/2008.(II.29.) rendeletének (továbbiakban: helyi rendelet) 22. §-ának megfelelően Hatvan Város
Önkormányzata biztosítja Boldog község illetékességi területén a házi segítségnyújtást.

4.

Boldog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen szerződés aláírásával a helyi rendelet 22. §-ában
foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja.

5.

Hatvan Város Önkormányzata kötelezettséget válla arra, hogy a helyi rendeletének a feladat-ellátási szerződést
érintő változásairól Boldog Község Önkormányzatát tájékoztatja.

6.

A szerződő felek a jelen szerződést rendes felmondással 90 napos felmondási idő mellett megszüntethetik.

7.

Amennyiben jelen szerződésre vonatkozóan a jogszabályi feltételek időközben változnak, a szerződő felek 30
napon belül írásban a szerződés módosítására, kiegészítésére tehetnek javaslatot.

8.

Felek jelen szerződés aláírásával nyilatkoznak, hogy a szerződés megkötésére kellő felhatalmazással
rendelkeznek, melyet Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tekintetében a 864/2015.(XII.17.)
számú képviselő-testületi határozata, valamint Boldog Község Önkormányzata Képviselő-testülete
tekintetében a 120/2015.(XI.25.) számú képviselő-testületi határozata biztosítja.

9.

A felek szerződésben nem szabályozott kérdéseire a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. III. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a helyi
rendelet rendelkezései az irányadóak.

10. Felek jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton kívánják rendezni, per esetére azonban
kikötik – hatáskörtől függően – a Hatvani Járásbíróság és az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét.
Jelen szerződést felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben teljesen egyezőt, helybenhagyólag
aláírják.
Hatvan, 2015. december …..
Laczkó Roland
polgármester
Boldog Község Önkormányzata
Határozat száma

Horváth Richárd
polgármester
Hatvan Város Önkormányzata
: 865/2015. (XII. 17.) 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

: 2016. április 30.
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 866/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

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

: 2015. december 22. (szervezeti és működési szabályzat kiadására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 867/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

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

: 2015. december 22. (szakmai program kiadására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 868/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületnek nyújtott
2.055.000,- tagi kölcsön visszafizetésének határidejét 2015. december 31-éről 2016. december 31-ére módosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a tagi kölcsön szerződést módosító okirat
aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 31. (szerződést módosító okirat aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Tagi kölcsönszerződést módosító okirat
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről:
Hatvan Város Önkormányzata
- székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- adószáma: 15729394-2-10
- képviseli: Horváth Richárd polgármester
- mint 2.055.000,- Ft összeget kölcsönadó tag
- mint kölcsönadó

másrészről:
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület
− székhelye: 3000 Hatvan, Balassi u. 3.
− adószáma: 18592223-1-10
− bankszámlaszám: 62100119-11029269
− képviseli: Juhászné Barkóczy Éva elnök
− mint kölcsönvevő
között az alábbi feltételek mellett:
Előzmények:
Felek egymással a 955/2014. (XII. 11.) számú képviselő-testületi határozat alapján tagi kölcsönszerződést kötöttek a
kölcsönvevő működési költségeinek biztosítására 2.055.000,- Ft összegben. Felek a kölcsönszerződést határozott
időtartamra, 2015. december 31. napjáig kötötték. Kölcsönvevő kötelezte magát arra, hogy a kölcsönvett tőkeösszeget
és annak ügyleti kamatát legkésőbb fenti időpontig kölcsönadó részére hiánytalanul visszafizeti.
A fenti előzmények alapján felek a szerződés 3. pontja helyébe a következő rendelkezést léptetik:
„3.
Jelen kölcsönszerződést felek határozott időtartamra kötik, mely szerint a kölcsönszerződés lejártának
határideje 2016. december 31. napja. Kölcsönvevő kötelezi magát arra, hogy a kölcsönvett tőkeösszeget és
annak ügyleti kamatát legkésőbb fenti időpontig kölcsönadó részére hiánytalanul visszafizeti.”
A tagi kölcsönszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
A kölcsönszerződést módosító okirat megkötéséhez Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 868/2015. (XII.
17.) számú határozatával hozzájárulását adta.
Jelen szerződést a felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen,
jóváhagyólag aláírtak.
Hatvan, 2015. december ... napján
Hatvan Város Önkormányzata
tagi kölcsönt nyújtó
képv.: Horváth Richárd polgármester
Határozat száma

Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület
tagi kölcsönt igénybe vevő
képv.: Juhászné Barkóczy Éva elnök
: 869/2015. (XII. 17.) 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 módosításához:
I. Városfejlesztési akcióterület:
1. A város déli elkerülő út nyomvonalának módosítása;
2. Sport és rekreációs terület kijelölése;
3. Lakóterületek fejlesztése;
4. Meglévő lakóterületek településrendezési előírásainak módosítása;
5. Új intézményközpont kijelölése.
6. Iparterületek kijelölése
II. Városfejlesztési akcióterület:
1. A város északi elkerülő út nyomvonalának módosítása;
2. A Bosch beruházással kapcsolatos településrendezési előírások módosítása.”
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a főépítész útján
Határozat száma

: 870/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a 2016. évi munkatervét
a jelen határozat melléklete szerint elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a képviselő-testületi ülések előkészítését a
munkaterv szerint szervezzék meg. A képviselő-testület továbbá felhívja bizottságait, hogy a 2016. évi
munkaterveiket a képviselő-testületi ülések napirendjeinek figyelembevételével fogadják el.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 31. (tájékoztatásra)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

(A 870/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 871/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-a, valamint a közművelődésről szóló 16/2004. (III. 26.)
önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdése alapján egyes közművelődési feladatok ellátására vonatkozóan
közművelődési megállapodást köt a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros
Lázár u. 6-8.) 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, mely ellátandó
feladatokhoz Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1.000.000,- Ft éves támogatással járul hozzá,
amely összeg a 2016. évi költségvetésbe betervezésre kerül, és egyben felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét a jelen határozat mellékletét képező közművelődési megállapodás aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 31. (aláírásra)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Közművelődési megállapodás
egyes közművelődési feladatok ellátására
amely létrejött egyrészről: Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH stat. Számjel:
15729394-8411-321-10 adószám: 15729394-2-10; képviseli: Horváth Richárd polgármester) mint megbízó (a
továbbiakban: önkormányzat),
másrészről: VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros L. u. 6-8.; KSH stat. számjel:
19130277-9329-529-10; adószám: 19130277-1-10; számlaszám: Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 6210020511027164; cégbírósági bejegyzés száma: Fővárosi Bíróság 5445/1993.; képviseli: Tompa Z. Mihály igazgató) mint
feladatellátó (a továbbiakban: feladatellátó),
együttesen felek (a továbbiakban: felek) között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
I. A közművelődési megállapodás tárgya
1.

Az önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény (a továbbiakban: törvény) 79. §-a, valamint a közművelődésről szóló 16/2004. (III. 26.)
önkormányzati rendelet. (a továbbiakban: közművelődési rendelet) alapján megbízza a feladatellátót egyes
közművelődési feladatok ellátásával. A feladatellátó a megbízást elfogadja, és kötelezettséget vállal a jelen
megállapodásban
részletezett
feladatok
színvonalas
ellátására.

2. A feladatellátó az önkormányzat kötelező feladataiból az újhatvani településrészen az alábbi feladatok folyamatos
és színvonalas ellátását biztosítja:
− természetés
társadalomtudományi
ismeretbővítő
előadások
feltételeinek
megteremtése;
− a hagyományőrző közösségek működéséhez hely biztosítása;
− a kultúra értékeinek megismeréséhez művelődési alkalmak, folyamatok biztosítása;
− művészeti csoportok, körök, tanfolyamok, alkotó műhelyek, kézműves tevékenységek
szervezése;
− a település különböző életkorú, más-más értékrendű és érdekű civil közösségeinek igény
szerinti segítése, művelődési szándékainak támogatása;
− a helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése, valamint
− az
önkormányzati
intézmények,
valamint
az
önkormányzat
rendezvényeinek
helybiztosítása.
II. A közművelődési feladatellátó kötelezettségei
1.

A feladatellátó kijelenti, hogy az I. 2. pontban meghatározott feladatokat a 3000 Hatvan, Mészáros L. u. 6-8. sz.
alatti épületben kívánja ellátni, mely épület Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll, melyet
megbízó ingyenesen használatba ad feladatellátó részére, jelen megállapodás keretében, tekintettel arra, hogy
önkormányzati közművelődési feladatot lát el.

2. A feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy
− a jelen megállapodásban meghatározott egyes helyi közművelődési feladatokat ellátja;
− a jelen megállapodás I. 2. pontjában meghatározott feladatokat 2016. december 31-ig
biztosítja;
− a közművelődési rendeletben meghatározott kötelező helyi közművelődési feladatokból
a
jelen közművelődési megállapodás I. 2. pontjában megjelölt feladatok ellátását
ingyenesen biztosítja;
− a közművelődési rendeletben foglalt, jelen megállapodás tárgyát képező feladatok körében biztosítja a
lakosság részvételének egyenlő lehetőségét és a törvény 2-4. §-ában meghatározott alapelvek
érvényesülését;
− az
általa
vállalt
közművelődési
feladatok
ellátásában
foglalkoztatott
közművelődési
szakember szakképesítése tekintetében az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök
betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről szóló 2/1993. (I. 30.) MKM
rendelet követelményeit alkalmazza;
− közművelődési
tevékenységéről
a
kötelező
nyilvántartást,
az
év
végi
statisztikai
adatszolgáltatást az önkormányzat részére biztosítja;
− jelen megállapodás időbeli hatálya alatt minden év február 1. napjáig, illetve igény
szerint írásbeli tájékoztatást ad az önkormányzatnak az általa ellátott közművelődési
feladatokról;
− az
általa
ellátott
közművelődési
tevékenységhez
az
önkormányzat
által
átutalt
támogatási összegről évenként, a tárgyévet követő év január 15. napjáig a vonatkozó
jogszabályoknak
és
pénzügyi
szabályzatoknak
megfelelően
elszámol,
mellékelve
a
számlák másolatait, a kifizetés tényét igazoló dokumentumok másolatait (pl.: átutalási
megbízás másolata, kiadási pénztárbizonylat másolata stb.), valamint
− a művelődési lehetőségek megfelelő propagandájáról gondoskodik.
III. A feladatellátó jogai
1. A feladatellátó jogosult arra, hogy a jelen megállapodásban rögzített feladatok ellátásán kívül a törvény és a
közművelődési rendelet céljaival egyező művelődési igényekre szolgáltatásokat kínáljon; továbbá jogosult arra,
hogy önkormányzati támogatással a központi közművelődési pályázatokon részt vegyen.
2. Az önkormányzat a jelen közművelődési megállapodásból származó feladatok megvalósításához biztosított saját
előirányzataiból és a központi forrásokból általa pályázati úton elnyert támogatásokból a feladatellátót további
támogatásában részesítheti az önkormányzat képviselő-testületének döntése alapján.
IV. Egyéb rendelkezések
1. A jelen megállapodás 2016. január 1-jétől kezdődő hatállyal 2016. december 31-ig tartó határozott időtartamra jön
létre.
2. Az önkormányzat éves költségvetéséből az önkormányzati rendeletben meghatározott kötelező közművelődési
feladatok egészéből a feladatellátó által ellátott, a jelen megállapodás I. 2. pontjában részletezett közművelődési
tevékenység arányában a 2016. évben 1.000.000 Ft-ot, azaz egymillió forintot biztosít, melyet a felek ütemezésre
vonatkozó megegyezése szerint évente egy összegben, az éves költségvetés elfogadását követő 30 napon belül utal
át a feladatellátó számlájára. Az önkormányzati támogatás összegét Hatvan város adott évi költségvetési rendelete
tartalmazza.
3. Amennyiben az önkormányzat a feladatellátót az I. 2. pontban meghatározott és elvárt feladatok ellátásán kívül más
közművelődési feladatokkal is meg kívánja bízni, annak finanszírozását és feltételeit a felek külön megállapodásban
rögzítik.
4. A felek megállapodnak abban, hogy a vállalt feladatok színvonalas ellátása érdekében együttműködve mindent
megtesznek azért, hogy a feladatellátás állami és egyéb pályázati, szponzorálási, illetve egyéb anyagi vagy
természetben támogatásokhoz jusson. A pályázatokon feladatfinanszírozásra nyert összegek nem csökkentik a jelen
megállapodás IV. 2. pontjában meghatározott összeget.
5. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás keretében rögzített feladatok finanszírozását és megvalósításának
minőségét érvényes szakértői engedéllyel rendelkező szakember, illetve szakfelügyelő közreműködésével az
önkormányzat jogosult felülvizsgáltatni.
6. Jelen megállapodás közös megegyezéssel, a megállapodás céljának sérelme nélkül bármikor módosítható, illetve
megszüntethető, továbbá bármelyik fél részéről 6 hónap felmondási idő közbeiktatása mellett felmondható, illetve
rendkívüli felmondással megszüntethető különösen az alábbi esetekben:

a)
b)

a feladatellátó által, amennyiben az önkormányzat a jelen megállapodás IV. 2. pontjában
meghatározott
támogatási
összeget
írásbeli
felszólítás
ellenére
nem
utalja
át;
az önkormányzat által, amennyiben a feladatellátó a támogatási összeget nem a jelen
megállapodásban meghatározott közművelődési feladatok ellátásra fordítja, illetőleg a
feladatellátó a támogatási összeggel nem tud elszámolni.

7. A felek kötelezik magukat arra, hogy jelen megállapodás végrehajtása során köztük támadt vitát a megállapodás
céljának megvalósulása érdekében elsősorban tárgyalás útján rendezik; esetleges per esetére azonban kikötik –
hatáskörüktől függően – a Hatvani Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességet.
8. A jelen közművelődési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a törvény, a közművelődési rendelet, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
szabályai az irányadók.
9. A jelen közművelődési megállapodást a felek elolvasását követően jóváhagyólag, mint akaratukkal egyezőt
aláírásukkal látják el.
Hatvan, 2015. december 17.
Horváth Richárd, polgármester
Hatvan Város Önkormányzata
nevében
Határozat száma

Tompa Z. Mihály, igazgató
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház
nevében
: 872/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felülvizsgálta az intézményi élelmezési nyersanyagköltséget,
valamint az intézményi térítési díjakat és úgy dönt, hogy a 2016. évre vonatkozóan azokat nem módosítja.”
Határidő
Felelős

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

: 873/2015. (XII. 17.) 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 Rigó Dorka, Trinyik Anna, Csaba Vanda, Zsiros Emili Mira,
Hronyecz Márton, Csányi Adelina Admira, Kádár Bence, Schillinger Marcell 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 320.000,- Ft – azaz Háromszázhúszezer 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

: 874/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015/2016. tanév téli szünetében minden munkanapra napi
egyszeri étkezést biztosít a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára, akinek
szülője, törvényes képviselője erre igényt tart.
A képviselő-testület a feladat ellátására 2.108.568,- Ft keretösszeget biztosít, amely a Hatvan város 2015. évi
költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2/b. mellékletében, a szociális feladatokban
szereplő „gyermekek nyári gyermekétkeztetése” előirányzaton rendelkezésre áll.
A képviselő-testület felkéri a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat vezetőjét, hogy intézkedjen a
gyermekétkeztetésre ténylegesen igényt tartó gyermeklétszám felméréséről.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 18. (a szükségletek felmérésére, ételadag megrendelésére)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda és a Szociális Gyermekjóléti és
Egészségügyi Szolgálat útján
Határozat száma

: 875/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 3978/58 hrsz.-ú, uszoda megnevezésű,
természetben a 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 2. szám alatt található Markovits Kálmán Városi Uszoda
ingatlan kizárólagos tulajdonosa, továbbá mint a városi óvodák fenntartója és általános iskolák működtetője
egyetért azzal, hogy a Markovits Kálmán Városi Uszodát az uszoda üzemeltetője, a Hatvani Szolgáltató

2.

Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Temető út 14/A) intézményi úszásoktatás céljára használatba adja a
hatvani önkormányzati fenntartású óvodák, az önkormányzat által működtetett általános iskolák, a Váci
Egyházmegyével kötött együttműködési megállapodás 7. pontja értelmében az Újhatvani Római Katolikus
Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 4.), valamint a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános
Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola (székhely: 3000 Hatvan,
Ratkó J. u. 10.) részére.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. január 1-től 2016. december 31-ig biztosítja az
intézményi úszásoktatás fedezetét a jelen határozat 1. számú melléklete szerint mindösszesen 15.435.000,Ft + ÁFA értékben, amelyből az óvodákra eső 2.205.000,-Ft + ÁFA az önkormányzat költségvetésében
átcsoportosításra kerül. Az általános iskolákra eső 11.466.000,- Ft + ÁFA az önkormányzat költségvetéséből
kerül kifizetésre, valamint az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola részére átadásra kerül átadott
pénzeszközként 1.764.000,- Ft + ÁFA a 2016. évi költségvetés terhére.”

Határidő
Felelős

: 1. pont: 2015. december 31. (az uszodahasználati szerződések aktualizálására)
2. pont: 2016. február 15.
: 1. pont: a köznevelési intézmények vezetői
2. pont: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Az önkormányzati fenntartású hatvani óvodák, valamint az önkormányzat által működtetett általános iskolák,
az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola valamint a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola úszásoktatásának költségei

Intézmény neve

Úszásoktatás
intézményenkénti
Csoportok összóraszáma 2015/2016.
száma tanév tél-tavasz 2016/2017.
tanév ősz-tél

Nettó támogatási
összeg

Bruttó támogatási
összeg

Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda

1

10 óra

220 500 Ft

280 035 Ft

Hatvani Napsugár Óvoda

1

10 óra

220 500 Ft

280 035 Ft

Hatvani Százszorszép Óvoda

2

20 óra

441 000 Ft

560 070 Ft

Hatvani Vörösmarty téri Óvoda

1

10 óra

220 500 Ft

280 035 Ft

Hatvani Csicsergő Óvoda

1

10 óra

220 500 Ft

280 035 Ft

Hatvani Varázskapu Óvoda

1

10 óra

220 500 Ft

280 035 Ft

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda

3

30 óra

661 500 Ft

840 015 Ft

Óvodák összesen

10

100 óra

2 205 000,00 Ft

2 800 260,00 Ft

Hatvani Kossuth Lajos Általános
Iskola*

12

120 óra

2 646 000 Ft

3 360 420 Ft

100 óra

2 205 000 Ft

2 800 350 Ft

130 óra

2 866 500 Ft

3 640 455 Ft

KLIK által támogatott osztályok
száma
Hatvani 5. Sz. Általános Iskola*

4
10

KLIK által támogatott osztályok
száma
Hatvani Kodály Zoltán Általános
Iskola*
KLIK által támogatott osztályok
száma

3
13
4

Hatvani Szent István Általános
Iskola*

15

KLIK által támogatott osztályok
száma
Hatvani Lesznai Anna Óvoda,
Általános Iskola, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény és Speciális
Szakiskola*

150 óra

3 307 500 Ft

4 200 525 Ft

20 óra

441 000 Ft

560 070 Ft

1 764 000 Ft

2 240 280 Ft

4

2

KLIK által támogatott osztályok
száma

2

Újhatvani Római Katolikus
Általános Iskola

8

80 óra

Iskolák összesen

60

600 óra

13 230 000,00 Ft 16 802 100,00 Ft

Mindösszesen:

15 435 000,00 Ft 19 602 360,00 Ft

Megjegyzés: A KLIK Hatvani Tankerülete finanszírozza a *-al megjelölt iskolák 5. és 6. osztályos tanulóinak
uszodaköltségeit osztályonként 10 órában, a 2016-os költségvetési évben.
Határozat száma

: 876/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású újhatvani óvodák, az
önkormányzat által működtetett Szent István Általános Iskola (székhelye: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.), valamint
a Váci Egyházmegyével kötött együttműködési megállapodás 7. pontja értelmében az Újhatvani Római Katolikus
Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 4.) részére 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig
biztosítja az úszásoktatáshoz szükséges utazási költségek anyagi fedezetét a jelen határozat melléklete szerint
mindösszesen 1.830.000,- Ft + ÁFA értékben, amelyből az önkormányzati fenntartású óvodák költségvetésébe
átcsoportosításra kerül 500.000,- Ft + ÁFA, a Hatvani Szent István Általános Iskolára eső 930.000,- Ft + ÁFA az
önkormányzat költségvetéséből kerül kifizetésre, valamint az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola részére
átadásra kerül átadott pénzeszközként 400.000,- Ft + ÁFA a 2016. évi költségvetés terhére.”
Határidő
Felelős

: 2016. február 15.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Az önkormányzati fenntartású újhatvani óvodák, az önkormányzat által működtetett Hatvani Szent István
Általános Iskola, valamint az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola úszásoktatáshoz szükséges
utazási költségei

Intézmény neve

Fordulók száma

Fordulónkénti összeg
nettó
bruttó

Összes költség
nettó
bruttó

Hatvani Csicsergő Óvoda

10

10 000 Ft

12 700 Ft

100 000 Ft

127 000 Ft

Hatvani Varázskapu Óvoda

10

10 000 Ft

12 700 Ft

100 000 Ft

127 000 Ft

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda

30

10 000 Ft

12 700 Ft

300 000 Ft

381 000 Ft

Hatvani Szent István Általános Iskola

93

10 000 Ft

12 700 Ft

930 000 Ft

1 181 100 Ft

Újhatvani Római Katolikus Általános
Iskola

40

10 000 Ft

12 700 Ft

400 000 Ft

508 000 Ft

1 830 000 Ft

2 324 100 Ft

Mindösszesen

183

Határozat száma

: 877/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Rendőrkapitányság (székhely: Hatvan, Ratkó József
út 14.) 5 fő rendőr munkatársának 40.000,- Ft/fő összegű Erzsébet-utalványt ad támogatásként, melynek fedezete
a polgármesteri keret.”
Határidő
Felelős

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

: 878/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja Hort községnek a városi cím elnyerésére vonatkozó
pályázatát.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 18.
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 879/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 0263/2. hrsz.-ú, tanya művelési ágú külterületi
ingatlant tulajdonosa kezdeményezésére „Csollák tanya” névvel látja el.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 20. (döntés közzétételére, közlésére)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 880/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezettel (székhely: 3000
Hatvan, Kossuth tér 22.) 2012. október 11. napján a hatvani 5233. hrsz. alatt felvett ingatlan vonatkozásában
megkötött bérleti szerződést közös megegyezéssel a Ptk. 240. §-a alapján 2015. december 17. napjával módosítja
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 18.
: Hatvan város polgármestere

Bérleti Szerződést Módosító Okirat
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről:
Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet
- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22.
- cg.száma: 10-02-020168
- adószáma: 10111620-2-10
- képviselik: Juhász Ferenc – igazgatósági tag
Hényel Istvánné – igazgatósági tag
- mint bérbeadó /a továbbiakban, Bérbeadó /
másrészről:
Hatvan Város Önkormányzata
- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- törzsszáma: 729392
- adószáma: 15729394-2-10
- képviseli: Horváth Richárd polgármester
- mint bérlő /a továbbiakban, Bérlő /
között az alábbi feltételek mellett :
1./Szerződő felek megállapítják, hogy egymással 2012. október 11. napján bérleti szerződést kötöttek a Hatvani Járási
Hivatal Földhivatali Osztálya Ingatlan-nyilvántartásában a bérbeadó kizárólagos tulajdonában álló, hatvani 5233 hrsz.
alatt felvett, természetben 3000 Hatvan, Kossuth tér 15. szám alatti, 561 m2 területű irodaház megnevezésű ingatlanra.

2./ Felek előadják, hogy az 1./ pontban megjelölt bérleti szerződés 9. Elővásárlási jog című pontjában, Hatvan Város
Önkormányzata Bérlő javára a Ptk. 373. §-a alapján, 2015. december 31. napjáig, határozott időtartamra elővásárlási
jogot alapítottak.
3./Tekintettel arra, hogy a fenti bérleti szerződésben a határozott időre alapított elővásárlási jog 2015. december 31.
napján megszűnik, a szerződő felek közös megegyezéssel a bérleti szerződés 9. pontját a következők szerint módosítják:
Szerződő felek jelen okirat aláírásával egyidejűleg a Ptk. 373. §-a alapján bérlő javára 2018. december 31. napjáig,
hároméves határozott időtartamra az 1./ pontban meghatározott, a bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező ingatlan
egészre. Bérbeadó jelen okirat aláírásával egyidejűleg feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy
Hatvan Város Önkormányzata bérlő javára 2018. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra, minden további
megkérdezése nélkül bejegyzésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba, a hatvani 5233 hrsz. alatti ingatlanra.
4./A bérleti szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Jelen bérleti szerződést módosító okiratot Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 880/2015.(XII.17.) számú
képviselő-testületi határozatával hagyta jóvá.
Jelen okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen,
jóváhagyólag aláírták.
Hatvan, 2015. december 17.
Hatvan Város Önkormányzata
képviseli: Horváth Richárd polgármester
bérlő

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet
képviselik: Juhász Ferenc elnök ügyvezető
bérbeadó
Határozat száma

: 881/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

“Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt.-vel (1239
Budapest, Haraszti út 44.) 2015. november 27-én megkötött a 3. sz. főút hatvani vasúti felüljáró hídszerkezetének
és a kapcsolódó csomópont környezetében lévő zöldterület automata-öntözőrendszerének kiépítésére és a terület
3 éves utógondozási munkáira vonatkozó megállapodást utólagosan jóváhagyja.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 17.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 882/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 0302/7 helyrajzi számú ingatlant a határozat
mellékletét képező vázrajznak megfelelően a tulajdonosnak az önkormányzattal megkötött megállapodás szerinti
teljesítése esetén belterületbe vonja.”
Határidő
Felelős

: 2016. január 8. (kiértesítésre)
: Hatvan város polgármestere a főépítész útján

(A 882/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 883/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DREQ Holding Kft. ügyvezetője, Dányi
Róbert kérelmére a hatvani 513/A/1 helyrajzi számú lakás megnevezésű 42 m² nagyságú ingatlanra, mely
természetben Hatvanban, a Mészáros Lázár út 10. földszint 1. szám alatt található, a vevőt terhelő
kötelezettségvállalások biztosítására az ingatlannyilvántartásba bejegyzett 5 éves visszavásárlási jog kerüljön
törlésre, amennyiben az épület külső homlokzatfelújítása legkésőbb 2016. május 31-ig megtörténik, a homlokzat
színezési munkák és a Mészáros Lázár úti gépkocsi átjáró kapuja cseréjének kivételével.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az illetékes ingatlannyilvántartási
hatóságnál kérje a vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására az ingatlannyilvántartásba bejegyzett 5 éves
visszavásárlási jog törlését.”
Határidő
Felelős

: 2016. január 31. (kérelem benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Határozat száma

: 884/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DREQ Holding Kft. ügyvezetője, Dányi
Róbert kérelmére a hatvani 513/A/2 helyrajzi számú lakás megnevezésű 45 m² nagyságú ingatlanra, mely
természetben Hatvanban, a Mészáros Lázár út 10. földszint 2. szám alatt található, a vevőt terhelő
kötelezettségvállalások biztosítására az ingatlannyilvántartásba bejegyzett 5 éves visszavásárlási jog kerüljön
törlésre, amennyiben az épület külső homlokzatfelújítása legkésőbb 2016. május 31-ig megtörténik, a homlokzat
színezési munkák és a Mészáros Lázár úti gépkocsi átjáró kapuja cseréjének kivételével.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az illetékes ingatlannyilvántartási
hatóságnál kérje a vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására az ingatlannyilvántartásba bejegyzett 5 éves
visszavásárlási jog törlését.”
Határidő
Felelős

: 2016. január 31. (kérelem benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 885/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DREQ Holding Kft. ügyvezetője, Dányi
Róbert kérelmére a hatvani 513/A/3 helyrajzi számú lakás megnevezésű 54 m² nagyságú ingatlanra, mely
természetben Hatvanban, a Mészáros Lázár út 10. 1. emelet 3. szám alatt található, a vevőt terhelő
kötelezettségvállalások biztosítására az ingatlannyilvántartásba bejegyzett 5 éves visszavásárlási jog kerüljön
törlésre, amennyiben az épület külső homlokzatfelújítása legkésőbb 2016. május 31-ig megtörténik, a homlokzat
színezési munkák és a Mészáros Lázár úti gépkocsi átjáró kapuja cseréjének kivételével.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az illetékes ingatlannyilvántartási
hatóságnál kérje a vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására az ingatlannyilvántartásba bejegyzett 5 éves
visszavásárlási jog törlését.”
Határidő
Felelős

: 2016. január 31. (kérelem benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 886/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DREQ Holding Kft. ügyvezetője, Dányi
Róbert kérelmére a hatvani 513/A/4 helyrajzi számú lakás megnevezésű 45 m² nagyságú ingatlanra, mely
természetben Hatvanban, a Mészáros Lázár út 10. 1. emelet 4. szám alatt található, a vevőt terhelő
kötelezettségvállalások biztosítására az ingatlannyilvántartásba bejegyzett 5 éves visszavásárlási jog kerüljön
törlésre, amennyiben az épület külső homlokzatfelújítása legkésőbb 2016. május 31-ig megtörténik, a homlokzat
színezési munkák és a Mészáros Lázár úti gépkocsi átjáró kapuja cseréjének kivételével.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az illetékes ingatlannyilvántartási
hatóságnál kérje a vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására az ingatlannyilvántartásba bejegyzett 5 éves
visszavásárlási jog törlését.”
Határidő
Felelős

: 2016. január 31. (kérelem benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 887/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DREQ Holding Kft. ügyvezetője, Dányi
Róbert kérelmére a hatvani 513/A/5 helyrajzi számú lakás megnevezésű 42 m² nagyságú ingatlanra, mely
természetben Hatvanban, a Mészáros Lázár út 10. 1. emelet 5. szám alatt található, a vevőt terhelő
kötelezettségvállalások biztosítására az ingatlannyilvántartásba bejegyzett 5 éves visszavásárlási jog kerüljön
törlésre, amennyiben az épület külső homlokzatfelújítása legkésőbb 2016. május 31-ig megtörténik, a homlokzat
színezési munkák és a Mészáros Lázár úti gépkocsi átjáró kapuja cseréjének kivételével.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az illetékes ingatlannyilvántartási
hatóságnál kérje a vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására az ingatlannyilvántartásba bejegyzett 5 éves
visszavásárlási jog törlését.”
Határidő
Felelős

: 2016. január 31. (kérelem benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 888/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DREQ Holding Kft. ügyvezetője, Dányi
Róbert kérelmére a hatvani 513/A/6 helyrajzi számú lakás megnevezésű 54 m² nagyságú ingatlanra, mely
természetben Hatvanban, a Mészáros Lázár út 10. 2. emelet 6. szám alatt található, a vevőt terhelő
kötelezettségvállalások biztosítására az ingatlannyilvántartásba bejegyzett 5 éves visszavásárlási jog kerüljön

törlésre, amennyiben az épület külső homlokzatfelújítása legkésőbb 2016. május 31-ig megtörténik, a homlokzat
színezési munkák és a Mészáros Lázár úti gépkocsi átjáró kapuja cseréjének kivételével.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az illetékes ingatlannyilvántartási
hatóságnál kérje a vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására az ingatlannyilvántartásba bejegyzett 5 éves
visszavásárlási jog törlését.”
Határidő
Felelős

: 2016. január 31. (kérelem benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 889/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DREQ Holding Kft. ügyvezetője, Dányi
Róbert kérelmére a hatvani 513/A/7 helyrajzi számú lakás megnevezésű 45 m² nagyságú ingatlanra, mely
természetben Hatvanban, a Mészáros Lázár út 10. 2. emelet 7. szám alatt található, a vevőt terhelő
kötelezettségvállalások biztosítására az ingatlannyilvántartásba bejegyzett 5 éves visszavásárlási jog kerüljön
törlésre, amennyiben az épület külső homlokzatfelújítása legkésőbb 2016. május 31-ig megtörténik, a homlokzat
színezési munkák és a Mészáros Lázár úti gépkocsi átjáró kapuja cseréjének kivételével.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az illetékes ingatlannyilvántartási
hatóságnál kérje a vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására az ingatlannyilvántartásba bejegyzett 5 éves
visszavásárlási jog törlését.”
Határidő
Felelős

: 2016. január 31. (kérelem benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 890/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DREQ Holding Kft. ügyvezetője, Dányi
Róbert kérelmére a hatvani 513/A/8 helyrajzi számú lakás megnevezésű 42 m² nagyságú ingatlanra, mely
természetben Hatvanban, a Mészáros Lázár út 10. 2. emelet 8. szám alatt található, a vevőt terhelő
kötelezettségvállalások biztosítására az ingatlannyilvántartásba bejegyzett 5 éves visszavásárlási jog kerüljön
törlésre, amennyiben az épület külső homlokzatfelújítása legkésőbb 2016. május 31-ig megtörténik, a homlokzat
színezési munkák és a Mészáros Lázár úti gépkocsi átjáró kapuja cseréjének kivételével.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az illetékes ingatlannyilvántartási
hatóságnál kérje a vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására az ingatlannyilvántartásba bejegyzett 5 éves
visszavásárlási jog törlését.”
Határidő
Felelős

: 2016. január 31. (kérelem benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 891/2015. (XII. 17.) 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 2016. januárjától a Gyöngyössolymos-Gyöngyös-Nagyréde-Hort-Hatvan útvonalon
közlekedő próba járatpárt véglegesen bevezesse. Hatvan Város Önkormányzata vállalja, hogy 2016. januárjától
az új iskolajárat finanszírozásához havonta 38.957,-Ft pénzügyi forrást biztosít.
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata tárgyévi költségvetésében tervezésre kerül.”
Határidő
Felelős

: 2016. január 31.
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 892/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Hatvan Város Önkormányzata és a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. között, a Hatvan, Balassi Bálint úti kerékpárút és gyalogút létesítésével
kapcsolatban megkötött megállapodást, amely a határozat mellékletét képezi.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 18.
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

(A 892/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)

Határozat száma

: 893/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Szúnyog-szigeten 9 méter hosszú mobil vadhálós
kerítésszakaszok átépítésével a Mézsorás Építőipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész u. 64.) bízza meg
bruttó 68.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben az
általános tartalékkeret költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 20. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 894/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes önkormányzati bérlakások és szivattyúházak
távfelügyeleti rendszerbe történő bekapcsolásával az Elektronika Vonala Security Kft.-t (székhelye: 2251
Tápiószecső, Deák F. u. 32.) bízza meg bruttó 836.250,- Ft keretösszegig, mint az önkormányzat számára
összességében legkedvezőbb ajánlattevőt. Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetésébe betervezésre
kerül.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 31. (szerződés megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 895/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 674/2015. (IX. 24.) számú határozata alapján az
önkormányzat és a Bástya Millenium Zrt. között a Liszt Ferenc Művelődési Ház épületének fűtését biztosító
gázkazán cseréjére vonatkozó, 2015. szeptember 25-én létrejött vállalkozási szerződést azonnali hatállyal
felmondja.”
Határidő
Felelős

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

: 896/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Liszt Ferenc Művelődési Ház Hatvan, Mészáros
Lázár u. 6-8. szám alatti épülete fűtési rendszerének korszerűsítésével, valamint a gázkazán cseréjének
munkáival Vasas Tibor egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Horváth M. út 12. 5/20.) bízza meg 1.435.000,Ft (alanyi ÁFA-mentes) 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

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

: 897/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város közvilágítása aktív elemeinek, valamint a
díszvilágítás karbantartásával Klippan Ákos egyéni vállalkozót (székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 82.) bízza
meg bruttó 4.917.216,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetésébe betervezésre kerül a közvilágítás szakfeladat
költséghelyen.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 31. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 898/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az elektronikus térfigyelő rendszer üzemeltetésével, a hálózati
hozzáférés biztosításával és a rendszer karbantartásával 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig a GLOBALLINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc u. 62.) bízza meg bruttó
3.261.360,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.”
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetésébe betervezésre kerül.
Határidő
Felelős

: 2015. december 31. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Határozat száma

: 899/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az elektronikus térfigyelő rendszer garanciális időn túli
eszközeinek javításához szükséges anyagköltség biztosítására bruttó 1.524.000,- Ft keretösszeget biztosít.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetésébe betervezésre kerül.”
Határidő
Felelős

: 2016. február 15.
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 900/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja – a folyamatban lévő épületenergetikai
korszerűsítés munkavégzésének zavartalansága érdekében – a Hatvani Szent István Általános Iskola (Hatvan,
Bajcsy-Zsilinszky utca 8.) padlásterében korábban felhalmozott vegyes hulladék padlástérből történő eltávolítását
és kijelölt lerakóhelyre szállítását, elhelyezését a NORMA-BAU Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.)
által, mely vállalkozó bruttó 381.000,- Ft összegben az önkormányzat számára a legkedvezőbb ajánlatot adta.
Pénzügyi forrás a helyi többletadó bevétel terhére kerül biztosításra.”
Határidő
Felelős

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

: 901/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évben elvégzett környezetvédelmi feladatokról szóló
beszámolót elfogadja.”
Határozat száma

: 902/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Béla utca 6-8. számú és 5. számú ingatlanok előtti
útszakaszra forgalomcsillapító küszöbök és KRESZ táblák telepítésével a CSP TRADE Kft.-t (székhely: 2162
Őrbottyán, Cinege utca 3418 hrsz.) bízza meg bruttó 247.207,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt. Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.)
önkormányzati rendeletben az „általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

: 903/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város közigazgatási területén található
gyalogátkelőhelyekhez a kerékpárosokat figyelmeztető táblák, valamint a telepítésükhöz szükséges tartozékok
legyártásával és kihelyezésével a CSP TRADE Kft.-t (székhely: 2162 Őrbottyán, Cinege utca 3418 hrsz.) bízza
meg bruttó 730.898,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben az
„általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

: 904/2015. (XII. 17.) zü. sz. képv. test. hat.

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

: 905/2015. (XII. 17.) zü. sz. képv. test. hat.

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

: 906/2015. (XII. 17.) vsz. képv. test. hat.

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

: 907/2015. (XII. 17.) zü. sz. képv. test. hat.

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

Határozat száma

: 908/2015. (XII. 17.) zü. sz. képv. test. hat.

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

: 909/2015. (XII. 17.) zü. sz. képv. test. hat.

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

: 910/2015. (XII. 17.) zü. sz. képv. test. hat.

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

KIVONAT
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből
Napirendi pont címe:
Tájékoztató Hatvan város 2016. évi virágosítási- és fásítási tervéről
Előterjesztő, előadó: Horváth Richárd polgármester
Kivonat szövege:
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan város 2016. évi virágosítási- és fásítási tervéről 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.

