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

: 141/2015. (III. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 17-i rendkívüli ülésének napirendjét a
következők szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés épületenergetikai projekttel kapcsolatos döntésekről
2. Előterjesztés az „Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó
szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című pályázattal kapcsolatos döntésről
3. Előterjesztés egyes hatvani, állami tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának ingyenes megszerzéséről
4. Előterjesztés Hatvan város részterületének iparterületté nyilvánításáról
Előterjesztő, előadó az 1-4. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester”
Határozat száma

: 142/2015. (III. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítani kívánja a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0143
azonosítószámú „Hatvan, Polgármesteri Hivatal, Varázskapu Óvoda és Gesztenyéskert Óvoda épületenergetikai
fejlesztése” című pályázat támogatási szerződését a támogatási összeg és a műszaki tartalom tekintetében. A
Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola, a Hatvani Százszorszép Óvoda és a Liszt Ferenc Művelődési Ház
épületenergetikai fejlesztésével kibővült műszaki tartalomnak megfelelően a projekt bruttó összköltsége
328.712.520 Ft-tal emelkedik.”
Határidő
Felelős

: 2015. március 31. (támogatási szerződés módosítására)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Határozat száma

: 143/2015. (III. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0143 azonosítószámú „Hatvan,
Polgármesteri Hivatal, Varázskapu Óvoda és Gesztenyéskert Óvoda épületenergetikai fejlesztése” című pályázat
vonatkozásában a 328.712.520 Ft-tal megnövekedett projekt bruttó összköltséghez szükséges 15% mértékű, azaz
bruttó 49.306.878,- Ft összegű önerő biztosítása érdekében pályázatot kíván benyújtani az EU Önerő Alaphoz. A
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtásához szükséges
dokumentumok aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. március 31. (pályázat benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Határozat száma

: 144/2015. (III. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 110/2015. (II. 26.) számú határozatát módosítja, és annak
szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TIOP-1.2.1.A-15/1 kódszámú, „Agóra – multifunkcionális
közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című
pályázat keretében „Kivitelezési munkák és színháztechnikai eszközök megrendelése” elnevezésű, a Kbt. 40. §
(3) és (4) bekezdésében meghatározottak szerinti közbeszerzési eljárást indít, nemzeti eljárásrend szerinti,
hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás keretében.
A beszerzés becsült értéke nettó 437.113.858.-Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kivitelezési munkák és színháztechnikai eszközök
megrendelése”elnevezésű, 437.113.858.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetménnyel
induló tárgyalásos eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló
bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott
közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Tóth Ivett, pályázati osztályvezető;
3.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető;
4.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.”
Határidő
Felelős

: 2015. március 31. (az eljárást megindító felhívás feladására)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

Határozat száma

: 145/2015. (III. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani, zártkert 11501/6 helyrajzi számú, kivett víztározó
megnevezésű, 26 ha 5747 m2 nagyságú ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházását a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés rendelkezései alapján sport, ifjúsági
közfeladatok magasabb színvonalon történő ellátása céljára kérelmezi a Magyar Államtól, valamint kérelmezi az
átruházáshoz szükséges vagyonkezelő Hatvani Horgász Egyesület hozzájárulását.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlan tulajdonjogának ingyenes
átruházását a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítésének vállalása mellett kérelmezze, az
ezzel kapcsolatos eljárás során a szükséges jognyilatkozatokat megtegye és megállapodást kössön az
önkormányzat nevében. A képviselő-testület e határozatban meghatározott feladatok végrehajtáshoz szükséges
pénzügyi forrást 100.000,- Ft erejéig a Hatvan város 2015. évi költségvetésében a városüzemeltetés kiadásai
között a város- és községgazdálkodás költséghely terhére biztosítja.”
Határidő
Felelős

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

: 146/2015. (III. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani, külterület 0291 hrsz.-ú, kivett vízmű megnevezésű,
443 m2 nagyságú, a hatvani, külterület 0293/1 hrsz.-ú, kivett szivattyúház megnevezésű, 464 m2 nagyságú és a
hatvani, külterület 0293/2 hrsz.-ú, kivett szivattyúház megnevezésű, 457 m2 nagyságú ingatlanok tulajdonjogának
ingyenes átruházását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés rendelkezései alapján a környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás közfeladatok
magasabb színvonalon történő ellátása céljára kérelmezi a Magyar Államtól.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlanok tulajdonjogának ingyenes
átruházását a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítésének vállalása mellett kérelmezze, az
ezzel kapcsolatos eljárás során a szükséges jognyilatkozatokat megtegye és megállapodást kössön az
önkormányzat nevében. A képviselő-testület e határozatban meghatározott feladatok végrehajtáshoz szükséges
pénzügyi forrást 300.000,- Ft erejéig a Hatvan város 2015. évi költségvetésében a városüzemeltetés kiadásai
között a város- és községgazdálkodás költséghely terhére biztosítja.”
Határidő
Felelős

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

: 147/2015. (III. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 0331/27 helyrajzi számú 8240 m2 nagyságú, szántó
megnevezésű ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés rendelkezései alapján a településfejlesztés, településrendezés
közfeladatok magasabb színvonalon történő ellátása céljára kérelmezi a Magyar Államtól.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlan tulajdonjogának ingyenes
átruházását a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítésének vállalása mellett kérelmezze, az
ezzel kapcsolatos eljárás során a szükséges jognyilatkozatokat megtegye és megállapodást kössön az
önkormányzat nevében. A képviselő-testület e határozatban meghatározott feladatok végrehajtáshoz szükséges
pénzügyi forrást 100.000,- Ft erejéig a Hatvan város 2015. évi költségvetésében a városüzemeltetés kiadásai
között a város- és községgazdálkodás költséghely terhére biztosítja.”
Határidő
Felelős

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

: 148/2015. (III. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Ipari Park fejlesztése érdekében az ipari parkokról
szóló 297/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdés a) pontja alapján a 0331/9-16, 0331/24, 0331/26-33,
0331/42, 0331/47, 0331/53 hrsz-ú ingatlanokat iparterületté nyilvánítja.”
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a főépítész útján

Határozat száma

: 149/2015. (III. 17.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Ipari Park fejlesztése érdekében a 0331/9-16,
0331/24, 0331/26-33, 0331/42, 0331/47, 0331/53 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában a településrendezési
eszközök módosítását elrendeli.”
Határidő
Felelős

: azonnal és folyamatos
: Hatvan város polgármestere a főépítész útján

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

