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TARTALOMJEGYZÉK

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

• 9/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról

2015. MÁRCIUS 26-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2015. (III. 27.) 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 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontja szerinti feladatkörében eljárva, a Szociális,
Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulásban résztvevő Boldog Község Önkormányzata Képviselő-testületének,
Csány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Heréd, Község Önkormányzata Képviselő-testületének,
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Nagykökényes Önkormányzata Képviselőtestületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:
1. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.)
1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Jelen rendelet hatálya a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában Boldog, Csány, Hatvan,
Heréd, Kerekharaszt, Nagykökényes, Petőfibánya, Rózsaszentmárton és Zagyvaszántó települések közigazgatási
területére terjed ki.”
2. § (1) A R. 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A települési támogatás megállapítása egyszerűsített határozattal történik.
(3) Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra, havi rendszerességgel nyújtható támogatásra, gyógyszerkiadási támogatásra, rendkívüli települési támogatásra jogosult az a személy, aki a köztisztaság fenntartásáról
valamint a zöldterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint gondoskodik az
általa lakott ingatlan és az ingatlanához tartozó közterület tisztántartásáról.”
(2) A R. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) E rendelkezést az ellátások megállapítása során kell alkalmazni.”
(3) A R. 3. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás, havi rendszerességgel nyújtható támogatás, gyógyszerkiadási támogatás, rendkívüli települési támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmezőnek Hatvan
Város Önkormányzata felé nincs lejárt határidejű köztartozása és egyéb tartozása, továbbá önkormányzati
bérlakás bérlőjének, vagy a bérlakásban élő jogosultnak az üzemeltető felé lakbér, lakáshasználati díj, külön
szolgáltatási díj, és egyéb, lakáshasználattal kapcsolatos tartozása nincs, valamint a kérelmező és családtagjai
vagyonnal nem rendelkeznek.”
3. § A R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Kérelemre havi rendszerességgel támogatás állapítható meg:
a) egyedül élő személynek, amennyiben jövedelme a nyugdíjminimum összegének 160 %-át, vagy
b) a családban élő személynek, ha az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum összegének 130 %-át
nem haladja meg.”
4. § A R. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A háziorvosi igazoláson kizárólag a kérelmező személyes szükségletének kielégítéséhez szükséges, az
Szt. 49. §-ában meghatározott, a közgyógyellátás megállapítása során figyelembe vehető gyógyító ellátást lehet
feltüntetni.”
5. § A R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Kérelemre alkalmanként pénzbeli vagy természetbeni ellátás formájában rendkívüli települési támogatás
állapítható meg:
a) az egyedül élő személynek, amennyiben jövedelme a nyugdíjminimum összegének a 160 %-át, vagy
b) a családban élő személynek, ha az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum összegének 130 %-át
nem haladja meg.”
6. § A R. 20. § (3) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„j) Johanita Segítő Szolgálat delegáltja,”
7. § (1) A R. 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R. 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép
(4) A R. 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
8. § Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba, és 2015. április 2-án hatályát veszti.
Hatvan, 2015. március 26.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

(A 9/2015. (III. 27.) sz. önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!)

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

: 150/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 26-i ülésének napirendjét a következők szerint
állapította meg:
Napirend előtt:
 Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő, előadó: Horváth Richárd polgármester
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés Hatvan város épített környezetének alakításáról és védelméről szóló együttműködési
megállapodás megújításáról
2. Beszámoló Hatvan város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről
3. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015-2019. közötti időszakra
vonatkozó gazdasági programjáról
4. Előterjesztés Hatvan Város Településfejlesztési Koncepciójának aktualizálásáról
5. Előterjesztés művészeti alkotások közterületen való elhelyezéséről
6. Előterjesztés az új vasúti híd elnevezésének kezdeményezéséről
7. Előterjesztés közterületek elnevezéséről
8. Előterjesztés szándéknyilatkozat benyújtásáról Tourinform Iroda létesítése céljából
9. Előterjesztés a Tourinform Iroda létesítéséhez szükséges bérleti szerződésről
10. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött bérleti szerződés
módosításáról
11. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött önkormányzati
tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetéséről szóló közszolgáltatási
szerződés módosításáról
12. Előterjesztés létesítményüzemeltetési feladatok ellátásához szükséges ingóságok megvásárlásáról
13. Előterjesztés önkormányzati ingatlanokon végzett beruházások elszámolásáról
14. Előterjesztés vagyonkezelési szerződést módosító okirat utólagos jóváhagyásáról
15. Előterjesztés a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának
módosításáról
16. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
17. Előterjesztés a szociális vásárlási kedvezmény nyújtásáról szóló megállapodásokról
18. Előterjesztés a Dr. Medgyesi János egyéni vállalkozó iskolaorvossal megkötött iskola-egészségügyi
ellátásra vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés módosításáról
19. Előterjesztés a foglalkozás-egészségügyi szerződés módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
20. Előterjesztés a DIGI távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő együttműködési
megállapodásról
21. Előterjesztés a köztemetési feladat ellátásáról szóló szerződésről
22. Előterjesztés megbízási szerződés megkötésének utólagos jóváhagyásáról
23. Előterjesztés a Civil Alap 2015. évi februári pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról
24. Előterjesztés a szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról
25. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszoda működési rendjének módosításáról
26. Előterjesztés a Hatvan-Belvárosi Római Katolikus Egyházközséggel megkötendő kölcsönszerződés
előkészítéséről és megkötéséről
27. Előterjesztés piac tervezéssel kapcsolatos döntésekről
28. Előterjesztés a „Kerékpárosbarát Település 2015.” című pályázaton való indulásról
29. Előterjesztés a „Multifunkcionális közösségi központ létrehozása, fejlesztése” tárgyú pályázattal
összefüggésben szükségessé váló közbeszerzési eljárások megindításáról
30. Előterjesztés épületenergetikai pályázattal kapcsolatos kiegészítő döntésekről
31. Előterjesztés „A Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola felújítása”, illetve „A Hatvani Százszorszép Óvoda
és a Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárások megindításáról
32. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervéről
33. Előterjesztés a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Hatvani járásban” című
pályázattal kapcsolatos döntésekről
34. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú és kezelésű utak útjavítási munkáinak elvégzésével kapcsolatos
döntésről
35. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról lakástakarékpénztári számla megnyitásához
36. Előterjesztés a hatvani 2991 hrsz.-ú ingatlan kisajátításáról szóló képviselő-testületi határozat
módosításáról
37. Előterjesztés a hatvani Szúnyog szigeten található magántulajdonú ingatlanok kisajátításáról
38. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 3825/3 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos
tulajdonosi döntésekről

39. Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések módosításáról
40. Előterjesztés a közvilágítás aktív elemeinek karbantartásáról
41. Beszámoló a 2014. évi intézményfelújítási keret felhasználásáról, valamint javaslat a 2015. évi
intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keret felhasználására
Előterjesztő, előadó az 1-41. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
42. Beszámoló a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztő, előadó: dr. Szikszai Márta jegyző
43. Egyebek”
Határozat száma

: 151/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 110. (II. 13.), 147., 149., 151., 153., 224. (II. 27.), 639. (VIII.
19.), 707. (IX. 11.), 874., 875., 876., 877., 887., 905., 915., 923. (XI. 27.), 957., 958., 959., 960., 964., 986., 989.,
1004., 1005., 1006., 1007., 1008., 1009., 1010., 1011., 1012., 1013., 1014. (XII. 11.) 2014. évi; 3. (I. 15.), 6., 7., 8.,
12., 13., 22., 23., 27., 29., 30., 38., 44., 45., 46., 47., 48. (I. 29.), 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 58., 59., 61. (II.
12.), 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 74. (II. 18.), 78., 79., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 95., 96., 97.,
98., 99., 101., 103., 105., 107., 108., 130., 132. (II. 26.) 2015. évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja.”
Határozat száma

: 152/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Szent István Egyetem
Ybl Miklós Építéstudományi Karával jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. A képviselő-testület
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására.
2.

A Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karával 2013. szeptember 27-én kötött együttműködési
megállapodás jelen együttműködési megállapodás aláírásával hatályát veszti.”

Határidő
Felelős

: 2015. március 26. (megállapodás aláírására)
: Hatvan város polgármestere

Együttműködési Megállapodás
mely létrejött egyrészről:
Hatvan Város Önkormányzata
cím:
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
képviseli :
Horváth Richárd polgármester
kapcsolattartó:
Philipp Frigyes városi főépítész
telefon:
06-37/542-356
email:
foepitesz@hatvan.hu
mint Önkormányzat, a továbbiakban Önkormányzat,
másrészről:
Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kara révén
cím:
1146. Budapest, Thököly út 74.
képviseli :
Dr. Tőzsér János rektor
intézményi azonosító:
F169207
kapcsolattartó:
Dr. Kiss Gyula vállalkozási és gazdálkodási dékán-helyettes
telefon:
06/30-5976123
email:
kiss.gyula@ybl.szie.hu
mint Egyetem, a továbbiakban Egyetem, együttesen Együttműködő Felek.
között alulírott helyen, időben, és feltételek mellett:
1.)

A megállapodás célja:

Jelen megállapodás célja, hogy Hatvan város fejlesztéseit, beruházásait segítse az Egyetem építészeti, várostervezési és
mérnöki vonatkozású szakértői tevékenységével.
Ennek érdekében a Felek a következőkben megállapodnak:
1.1.

Az Együttműködő Felek Hatvan város épített környezetének alakítása, fejlesztése és védelme érdekében
kívánnak együttműködni.

1.2.

Az Együttműködő Felek közösen tevékenykednek azon, hogy a város professzionális tervezői háttérrel tudja
megvalósítani fejlesztéseit.

1.3.

Az Együttműködő Felek céljaik megvalósítása érdekében közösen keresik a lehetőséget pályázati források
bevonására, kiemeltképpen a kutatás-fejlesztés és innováció (K+F+I) területen.

1.4.

Az Egyetem városfejlesztési koncepciók, stratégiák, tervek készítésénél azonnali tanácsadással segíti az
Önkormányzat munkáját.

1.5.

Az Egyetem esetenként tervezési munkák előkészítésével, véleményezésével, az oktatásba való integrálásával
szakmai hátteret biztosít az Önkormányzat részére.

1.6.

Az Egyetem szükség szerint segítséget nyújt szakmai egyeztetések lebonyolításában.

1.7.

Az Önkormányzat rendszeresen lehetőséget biztosít az Egyetem diákjainak a városban történő megjelenésre,
kiállítások, kerekasztal-beszélgetések keretében. Az Önkormányzat elő kívánja segíteni az Egyetemen tanulók
számára Hatvan által kínált lehetőségek megismerését a piaci szereplők bevonásával.

2.)

A megállapodás időtartama:

Az Együttműködő Felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik, melyet 30 napos felmondási idővel bármelyik fél
írásban felmondhat.
3.)

Egyebek:

Együttműködő Felek tudomásul veszik, hogy a jelen együttműködési szerződést a Szent István Egyetem szenátusának
jóvá kell hagynia, a megállapodás ezen jóváhagyással lép hatályba. A 2013. szeptember 26-án keltezett korábbi
megállapodás ezen megállapodás aláírásával hatályát veszti.
Együttműködő Felek ezen Együttműködési Megállapodást áttanulmányozták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt 4
példányban a hivatalos aláírásukkal ellátták.
Hatvan, 2015. március hó 26.
……………………………………
Horváth Richárd polgármester
Önkormányzat képviseletében
Határozat száma

Budapest, 2015. március hó 26.
…………………………

…………………………

Dr. Tőzsér János rektor
Figler Kálmán kancellár
Egyetem képviseletében
: 153/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gyöngyösi
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének részeként működő Hatvani Hivatásos Tűzoltóság által benyújtott, Hatvan
város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2015. március 31. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 154/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező Hatvan Város Önkormányzata
Képviselő-testülete 2015-2019. évekre vonatkozó Gazdasági Programját elfogadja.”
(A 154/2015. (III. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 155/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul Hatvan város Településfejlesztési Koncepciója
aktualizálásának megindításához.
2. A képviselő-testület a beérkezett ajánlatok közül az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, a VÁTI
Városépítési Tanácsadó és Tervező Kft.-t (1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.) bízza meg a feladat
elvégzésével bruttó 2.540.000.- Ft összegért.
3. A képviselő-testület a szükséges pénzügyi forrást az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a
„Településfejlesztési koncepció aktualizálása” költséghelyen biztosítja.”
Határidő
Felelős

: azonnal és folyamatos
: Hatvan város polgármestere a főépítész útján

Határozat száma

: 156/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3. és 21. sz. főközlekedési utak találkozásánál lévő
csomópont közelében, a Mészáros Lázár utca és a Rákóczi út kereszteződésénél a „Históriás oszlopok”
felújításával és elhelyezésével a beérkezett ajánlatok közül az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt,
Laczik Csabát bízza meg bruttó 3.810.000.-Ft összegért.
A képviselő-testület a szükséges pénzügyi forrást az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a felhalmozási
kiadások költséghelyen biztosítja.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 31.
: Hatvan város polgármestere a főépítész útján
Határozat száma

: 157/2015. ((III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3. és 21. sz. főközlekedési utak találkozásánál lévő
csomópontnál, az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola épülete előtt elhelyezésre kerülő „Hősök
emlékoszlopa” elkészítésével a beérkezett ajánlatok közül az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt,
az ARTEUM-TENDER Kft.-t (3012 Nagykökényes, Klapka Gy. u. 17.) bízza meg bruttó 4.064.000.-Ft összegért.
A képviselő-testület a szükséges pénzügyi forrást az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a felhalmozási
kiadások költséghelyen biztosítja.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 31.
: Hatvan város polgármestere a főépítész útján
Határozat száma

: 158/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3. és 21. sz. főközlekedési utak találkozásánál lévő
csomópontban elhelyezésre kerülő „Városi jel” elkészítésével a beérkezett ajánlatok közül az önkormányzat
számára legkedvezőbb ajánlattevőt, az ARTEUM-TENDER Kft.-t (3012 Nagykökényes, Klapka Gy. u. 17.) bízza
meg bruttó 25.000.000.-Ft összegért.
A képviselő-testület a szükséges pénzügyi forrást az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a felhalmozási
kiadások költséghelyen biztosítja.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 31.
: Hatvan város polgármestere a főépítész útján
Határozat száma

: 159/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a MÁV 80. és 81. számú fővonala felett, a 3. számú főúton
épülő vasúti híd elnevezésére – országos jelentőségű közlekedési és hírközlési névként – a „Meszlényi-híd” nevet
javasolja, emléket állítva ezzel a Hatvanban született és boldoggá avatott Meszlényi Zoltán Lajos püspöknek és
vértanúnak.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés j) pontja
alapján kezdeményezi a Földrajzinév-bizottság hatáskörébe tartozó nevek megállapítására javaslattevő jogkörrel
rendelkező nemzeti fejlesztési miniszter intézkedését, hogy tegyen javaslatot a Hatvan városban megépülő vasúti
híd nevének megállapítására a „Meszlényi-híd” elnevezéssel.”
Határidő
Felelős

: 2015. március 31. (a javaslat felterjesztésével kapcsolatos intézkedés megtételére)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 160/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 1-jétől a hatvani 041/1. hrsz.-ú országos közutat,
és ennek természetes folytatásaként a hatvani 10194/2. hrsz.-ú országos közutat Gyepre járó kertsor névvel látja
el.”
Határidő
Felelős

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

: 161/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 1-jétől a hatvani 11140/4. hrsz.-ú közutat
Dézsmaszék kertsor névvel látja el.”
Határidő
Felelős

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

Határozat száma

: 162/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete szándéknyilatkozatot nyújt be a Magyar Turizmus Zrt.-hez
Tourinform iroda létesítése és üzemeltetése céljából. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét a szándéknyilatkozat aláírására”
Határidő
Felelős

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

: 163/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 5224 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Mártírok útja 2.
sz. alatti kivett üzletház, udvar megnevezésű 4642 m2 nagyságú ingatlanban a Kossuth tér és Szent Mihály út sarkán
található 52 m2 -es helyiséget tourinform iroda kialakítása céljára az ALKOTRADE 60 Ingatlanberuházó és Bérbeadó
Kft.-től (székhelye: 3000 Hatvan, Mártírok útja 2., adószám: 10944028-2-10, képviseli Varga Lászlóné ügyvezető
igazgató) jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződés alapján bérbe veszi, valamint felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét a bérleti szerződés aláírására.
A képviselő-testület e határozatban meghatározott feladat végrehajtásához szükséges pénzügyi forrást a Hatvan város
2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék terhére biztosítja.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 15.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

BÉRLETI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről:
ALKOTRADE 60 Ingatlanberuházó és Bérbeadó Kft.
székhelye:
3000 Hatvan, Mártírok útja 2.
cégjegyzékszáma:
10-09-022029
adószáma:
10944028-2-10
képviseli:
Varga Lászlóné ügyvezető igazgató
mint bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó)
másrészről:
HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
székhelye:
AHTI azonosító:
738981
statisztikai számjele:
adószáma:
képviseli:
mint bérbe vevő (továbbiakban: Bérlő)

3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
15729394-8411-321-10
15729394-2-10
Horváth Richárd polgármester

(együtt a továbbiakban: Felek) között az alulírott napon a következő feltételek szerint:
I. Általános rendelkezések
l./ A bérbeadó kijelenti, hogy a kizárólagos tulajdonát képezi jelen bérleti szerződés tárgyát képező ingatlanban
található helyiség.
2./ Felek megállapodnak abban, hogy bérbeadó a hatvani 5224 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Mártírok útja 2. sz.
alatti kivett üzletház, udvar megnevezésű 4642 m2 nagyságú ingatlanból a Kossuth tér és a Szent Mihály utca sarkán
lévő – külön bejárattal és 1 db Kossuth térre néző kirakattal rendelkező – 52 m2 -es helyiséget bérbe ad.
II. A bérleti szerződés tárgya
1./ Jelen okirat aláírásával a bérbeadó bérbe adja, a bérlő bérbe veszi a jelen szerződés I.1.2/ pontjában meghatározott
ingatlanrészt 2015. április 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra.
2./ Bérlő az üzlethelyiségben saját jogán és saját költségére folytathat tevékenységet. Bérlő kijelenti, hogy a
tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkezik, illetőleg az engedély megszerzésének kockázata egyedül
őt terheli. A tevékenység megváltoztatásához a bérbeadó előzetes írásbeli engedélye szükséges.

III. A bérleti szerződés időtartama
1./ Jelen bérleti szerződést 2015. április 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra kötik.
IV. Bérleti díj fizetési feltételek
1./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérleti jogviszony időtartama alatt bérlő bérleti díj fizetésére köteles
a bérleti díj (nettó:72.800.- Ft. + áfa) bruttó 92.456,- Ft/hó, azaz Kilencvenkettőezer-négyszázötvenhat forint/hó.
Bérlő a bérleti díjat havonta, a tárgy hónapot megelőző hó 15. napjáig köteles bérbeadó számlájára átutalni. Felek
megegyeznek abban, hogy a szolgáltatás teljesítésének a számla esedékességnek a napja.
2./ A bérleti jogviszony kezdetének első hónapjában bérlő 2 havi bérleti díjat köteles megfizetni, bérbeadó számlája
alapján.
Késedelmes fizetés esetén – egy fizetési felszólítást követően – a bérleti szerződés azonnal felmondható.
Bérbeadó jogosult a késedelmesen fizetett számlák utána a mindenkori hatályos Ptk, szerinti késedelmi kamatot
felszámítani.
3./ Bérbeadó fenntartja magának a jogot arra, hogy a bérleti díj összegét évente egy alkalommal emelje. Az emelés
mértéke a KSH által kiadott fogyasztói árviszonyoknak előző évi növekedése, vagy maximum 6% lehet. A díjemelés
mértékéről bérbeadó a bérleti díj fizetésének esedékessége előtt 30 nappal bérlőt írásban értesíti.
V. A szerződés felmondása és megszűnése
1./ Szerződő felek jogosultak jelen bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetni.
2./ A bérbeadó az alábbi esetekben jogosult a bérleti szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani, amelynek
alapján a szerződés a felmondás közlése napján megszűnik:
a./ A bérleti szerződés tárgyának bérlő részéről történő szándékos rongálása, abban történő szándékos, vagy
ismételten előforduló súlyos gondatlanságra visszavezethető károkozás,
b./ Amennyiben a bérlő a szerződésben meghatározott bérleti díjat felszólítás ellenére sem fizeti meg,
3./ Rendes felmondás 60 napos felmondási idő közbeiktatásával.
VI. Záró rendelkezések
1./Bérlő a bérleményt saját költségén – bérbeadó által ellenőrzött és jóváhagyott módon – kialakíthatja. Jelen
szerződéssel bérelt üzlethelyiségen Tourinform irodát üzemeltethet.
2./ A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén bérlő semmilyen kártalanításra, vagy cserehelyiségre nem
jogosult.
3./ Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti díj nem foglalja magában a közüzemi számlák értékét (fűtés, világítás, telefon,
szemétszállítás, víz). A költségszámlát bérbeadó havonta elkészíti. Fizetési határidő a számlán feltüntetett időpont.
Késedelmes fizetés esetén a szerződés V. részében rögzítettek szerint kell eljárni.
4./ Felek e szerződést annak tudatában kötik, hogy a bérleti díj szabad megállapodás tárgya.
5./ Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések eldöntésére a Polgári
Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.
Hatvan, 2015. március …
______________________________
ALKOTRADE 60 Ingatlanberuházó
és Bérbeadó Kft.

_______________________________
Hatvan Város Önkormányzata

képviseli: Varga Lászlóné ügyvezető igazgató
„Bérbeadó”
Határozat száma

képviseli: Horváth Richárd polgármester
„Bérlő”

: 164/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-034409,
székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa akként határoz, hogy a

Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társasággal 2014. július 24. napján a konyhaként és étkezőként
működő ingatlanrészek tárgyában megkötött bérleti szerződést jelen határozat mellékletében foglaltak szerint
egységes szerkezetben módosítja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a változásokkal egységes
szerkezetbe foglalt bérleti szerződés aláírására.”
(A 164/2015. (III. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 165/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„1. 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 módosítja és
egységes szerkezetbe foglalja a határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően.
2. A képviselő-testület a közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét
elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. március 27.
: Hatvan város polgármestere

(A 165/2015. (III. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 166/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.
tulajdonában álló, a Hatvani Városgondnokság és a Hatvani Szolgáltató Intézmény feladatellátáshoz szükséges
ingóságok tulajdonjogának bruttó 30.353.000,- Ft, azaz Harmincmillió háromszázötvenháromezer forint vételáron
történő megszerzésével, továbbá felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingóságok tulajdonjogának
megszerzése érdekében adásvételi szerződést kössön, a szükséges jognyilatkozatot megtegye, valamint az adásvételi
szerződést aláírja.
A képviselő-testület e határozatban meghatározott feladat végrehajtásához szükséges pénzügyi forrást a Hatvan város
2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben biztosítja.”
Határidő
Felelős

: 2015. március 31. (adásvételi szerződés megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 167/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. által
önkormányzati tulajdonon végzett beruházások vonatkozásában jelen határozat melléklete szerinti értékbecslés alapján
elszámol a gazdasági társasággal bruttó 24.345.043,- Ft, azaz Huszonnégymillió-háromszáznegyvenötezernegyvenhárom forint értéken, számla kiállítása ellenében.
A képviselő-testület e határozatban meghatározott feladat végrehajtásához szükséges pénzügyi forrást a Hatvan város
2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben biztosítja.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 15.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

(A 167/2015. (III. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 168/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában levő hatvani 2602
helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8/b. sz. alatt található kivett középiskola megnevezésű,
3580 m2 nagyságú ingatlannak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (székhelye: 1055 Budapest, Szalay u.
10-14.; adóazonosíó száma: 15799658-2-41; statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01) részére történő
vagyonkezelésbe adására vonatkozó vagyonkezelési szerződést módosító okiratot a jelen határozat melléklete
szerinti tartalommal utólagosan jóváhagyja.”
Határidő
Felelős

: 2015. március 26.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

VA G YO NK E ZE L É S I S ZE R ZŐ D É S
2. számú módosítása
amely létrejött egyrészről

Hatvan Város Önkormányzata
székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
képviseli: Horváth Richárd polgármester
törzsszáma: 729392
adóigazgatási azonosító száma: 15729394-2-10
bankszámlaszáma: 10403538-49575051-56561001
statisztikai számjele: 15729394-8411-321-10
mint átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 32.
képviseli: Ballagó Zoltán Egri tankerületi igazgató
adóigazgatási azonosító száma: 15799658-2-41
előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10035003-00331982-00000000
ÁHT azonosítója: 335262
statisztikai számjele: 15799658-8412-321-01
mint átvevő (a továbbiakban KLIK)
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel
1.

Felek rögzítik, hogy közöttük 2013. 01.31. napján vagyonkezelési szerződés jött létre a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat tulajdonában lévő, a közoktatási
feladatok ellátásához szükséges ingatlan és ingó vagyon KLIK ingyenes vagyonkezelésébe kerülése tárgyában.
A Felek között a vagyonkezelési szerződés 2013. június 28-án módosításra, kiegészítésre került.

2.

Felek közös megegyezéssel a szerződés 1. pontját az 1.b ponttal kiegészítik és az alábbiak szerint módosítják:
„1.b Az Önkormányzat a 90/2015. (II.26.) sz. képviselő-testületi határozat szerint ingyenes vagyonkezelésbe
adja, a KLIK ingyenes vagyonkezelésbe veszi a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő, a hatvani
2602 hrsz-ú természetben 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8/6. sz. alatt található, kivett középiskola megnevezésű,
3580 m2 nagyságú ingatlant.”

3.

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a hivatkozott és 2013.
június 28-án már módosított vagyonkezelési szerződésben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

4.

A vagyonkezelési szerződés ezen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

Ezen okirat 11 eredeti példányban készült, melyből 6 példány a KLIK-et, 5 példány az Önkormányzatot illeti meg.
A szerződés módosítást Felek – elolvasás és megértés után – mint akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyezőt,
jóváhagyólag aláírták.
Kelt: Hatvan, 2015. március …
Hatvan Város Önkormányzata
képviseletében
Horváth Richárd
polgármester

Eger, 2015. március ...
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
képviseletében
Ballagó Zoltán
tankerületi igazgató

ellenjegyzem:
Önkormányzat
Határozat száma

KLIK
: 169/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete – mint a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás (székhelye: 3300 Eger, Dobó tér 2., továbbiakban: Társulás) – tagönkormányzat képviselő-testülete, a
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodását és mellékleteit az időközben
bekövetkezett jogszabályváltozásra (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény), valamint egyes tagönkormányzatok indítványára figyelemmel a jelen határozat
mellékletében foglaltak szerint módosítja, valamint elfogadja a Társulási Megállapodásnak a módosításokkal

egységes szerkezetbe foglalt szövegét. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e határozat kivonatának
megküldésével a képviselő-testület döntéséről értesítse a Társulási Tanács elnökét.”
Határidő
Felelős

: 2015. március 31.
: Hatvan város polgármestere

(A 169/2015. (III. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 170/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan-TISZK Szakképzés Szervezési Nonprofit
Kiemelkedően Közhasznú Kft.-vel (3000 Hatvan Vécsey u. 2.) 2012. március 30-án, szociális vásárlási
kedvezmény nyújtása tárgyában megkötött együttműködési megállapodást 2015. április 30. napjával a határozat
mellékletét képező megszüntető okirat szerint közös megegyezéssel megszünteti.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodást megszüntető
okirat aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 15. (megszüntető okirat aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST MEGSZÜNTETŐ OKIRAT
mely létrejött egyrészről Hatvan Város Önkormányzata (3000 Hatvan Kossuth tér 2.) képviseli Horváth Richárd
polgármester (továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság (3000 Hatvan Vécsey u. 2. adószáma: 14483563-1-10 cégjegyzékszáma: 10-09-028738) képviseli: Kollár
Edina ügyvezető (továbbiakban: TISZK)
szociális vásárlási kedvezmény nyújtása céljából 2012. március 30-án létrejött megállapodás megszüntetése tárgyában:
1. Felek kijelentik, hogy fent meghatározott megállapodást 2015. április 30. napi hatállyal közös megegyezéssel
megszüntetik.
2. Felek kijelentik, hogy a megszüntetés időpontjáig a megállapodásból származó kötelezettségeiket teljesítik és a
megállapodásban foglaltak szerint egymással elszámolnak.
3. Felek kijelentik, hogy a 2. pontban foglalt elszámoláson kívül egymással szemben semmiféle követelésük
nincs.
4. TISZK kötelezettséget vállal arra, hogy a Bezerédi út 2. szám alatt található, általa használt üzlethelyiséget
ingóságoktól kiürített, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Önkormányzat részére visszaadja.
5. TISZK kötelezettséget vállal arra, hogy az elektronikus rendszer részét képező POS terminál és annak
tartozékai leszerelését legkésőbb a megszűnés napján biztosítja Önkormányzat megbízottja számára.
Jelen megállapodást megállapodó felek elolvasás és kellő értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírják.
Hatvan, 2015. április „….”
Hatvan Város Önkormányzata
képviseli: Horváth Richárd
polgármester
Határozat száma

Hatvan-TISZK Nonprofit Kft.
képviseli: Kollár Edina
ügyvezető
: 171/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a COOP Star Kereskedelmi Zrt.-vel (5100 Jászberény, Ady E.
út 22.) szociális vásárlási kedvezmény nyújtására a határozat mellékletét képező okirat szerinti tartalommal
megállapodást köt.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 15. (megállapodás aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

(A 171/2015. (III. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 172/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Medgyesi János egyéni vállalkozó iskolaorvossal az
iskolaorvosi feladat ellátására megkötött, többször módosított és kiegészített szerződést közös megegyezéssel
módosítja a határozat mellékletét képező szerződés-tervezet szerint.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására.”

Határidő
Felelős

: 2015. április 15. (a szerződés aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

Feladat-ellátási szerződés az iskola orvosi ellátás egészségügyi vállalkozási formában történő ellátására
- módosításokkal egységes szerkezetben Amely létrejött egyrészről Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., KSH azonosító:
1022309, adószám: 15729394-2-10, képviseli: Horváth Richárd polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban:
megrendelő),
másrészről Dr. Medgyesi János egyéni vállalkozó iskolaorvos (születési helye, ideje: …………………… orvosi
nyilvántartási száma ………………………… vállalkozói igazolvány száma …….………….) Hatvan, Tóth Á. u. 14.,
mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) együttesen felek (a továbbiakban: felek) között alulírott
napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
Előzmények:
Felek rögzítik, hogy 2007. december 11. napján iskolaorvosi ellátásra vonatkozó vállalkozási szerződést
(továbbiakban: szerződés) kötöttek egymással, melyet 2009. november 30. napján módosítottak. A felek a
szerződést – jelen szerződés keretében – közös megegyezéssel egységes szerkezetben módosítják.
1.) Felek megállapodnak abban, hogy szolgáltató az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM
rendeletben meghatározott iskola-egészségügyi feladatokat ellátja a Hatvani Bajza József Gimnázium és
Szakközépiskola (3000 Hatvan, Balassi B. u. 17 szám), Széchenyi István Római Katolikus Középiskola (3000
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6. szám), Grassalkovich Antal Baptista Szakközépiskola, Szakiskola és Felnőttek
Általános Iskolája (3000 Hatvan, Csaba Vezér utca 6. szám), az intézmények tanulói részére az iskolaorvosi
feladat ellátást jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően biztosítja. A szolgáltató kijelenti, hogy jelen
szerződésben foglalt tevékenységek végzésére jogosult.
2.) Szolgáltató az iskolaorvosi feladatok keretében vállalja
a) a tanulók egészségi állapotának szűrését, követését,
b) a tanulók évenkénti orvosi vizsgálatát a vonatkozó módszertani irányelv szerint,
c) a krónikus beteg, a testi és érzékszervi fogyatékos tanulók fokozott ellenőrzését a szakrendelések,
gondozóintézetek igénybe vételével,
d) üdülés, táborozás előtti orvosi vizsgálatok elvégzését,
e) az átfogó gyermekfogászati program szervezésében való közreműködést és végrehajtásának ellenőrzését,
f) pályaalkalmassági vizsgálatok elvégzését,
g) pályaválasztási tanácsadás orvosi feladatainak elvégzését,
h) testnevelési csoportbeosztás elkészítését, gyógytestnevelés ellenőrzését,
i) iskolai életkorhoz kötött és kampányoltások elvégzését, dokumentálását,
j) járványügyi előírások betartásának ellenőrzését, fertőző megbetegedések esetén a járványügyi
intézkedéseket, elrendelését, megtett intézkedésétekről az illetékes ÁNTSZ értesítését,
k) az iskolában bekövetkezett balesetek, sérülések, akut megbetegedések elsődleges ellátását,
l) az oktatási intézmény egészségnevelő tevékenységében való részvételt,
m) az iskolai egészséges életmódra nevelésben való részvételt,
n) az intézményi környezet – tantermek, gyakorlati helyiségek, egyéb kiszolgáló helyiségek – ellenőrzését,
hiányosság észlelése esetén történő intézkedést,
o) a tanulók gyakorlati oktatásával kapcsolatos munkahelyi körülmények figyelemmel kísérését, valamint
p) az ellátott tanulókról való nyilvántartás-vezetést, és külön jogszabály szerinti jelentések elkészítését.
3.) Szolgáltató működési ideje heti 20 óra. Rendelési ideje: Hatvani Bajza József Gimnázium és
szakközépiskolában hétfőn és csütörtökön 8órától 12 óráig, Széchenyi István Római Katolikus Középiskolában
kedden és pénteken 8órától 12óráig, Grassalkovich Antal Baptista Szakközépiskola, Szakiskola és Felnőttek
Általános Iskolájában szerdán 8órától 12 óráig tart. Rendelkezésre állási időt hétfőtől péntekig 8-16 óra között
biztosít a mindenkori Országos Egészségbiztosítási Pénztár által részére biztosított keretből. Megrendelő
jogosult a szerződés teljesítését, a rendelési idő betartását a jogszabályi keretek között ellenőrizni
4.) Megrendelő vállalja, hogy az iskola-egészségügyi feladat ellátásához szükséges védőnőt biztosítja, és vállalja a
védőnő működésével kapcsolatos indokolt, számlával igazolt kiadások megfizetését.
5.) Szolgáltató részére a jelen szerződés szerinti tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi eszközöket, a rendelő
szolgáltató előtt ismert felszerelését használatbavételi és bérleti díj fizetési kötelezettség nélkül az
Önkormányzat leltár alapján átadja.
6.) Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a 5. pont szerinti tárgyi eszközök, rendelők felszerelésének

szükséges karbantartásáról, pótlásáról, cseréjéről gondoskodik, a rendelőket rendeltetésszerűen használja.
Vállalkozó köteles jelen szerződés megszűnését követően az 5. pont szerinti után a tárgyi eszközöket, a
rendelőket és azok felszerelését leltár szerint a megrendelő részére visszaadni.
7.) Megrendelő a szolgáltató részére az ellátáshoz szükséges eszközök beszerzéséhez éves szinten 50.000,- Ft
összegben vissza nem térítendő támogatást nyújt, feltéve, hogy a szolgáltató által vásárolt eszközök számlával
igazolt költsége tárgyévben a 100.000,- Ft-ot eléri. A szolgáltató támogatási igényét a Hatvani Közös
Önkormányzati Hivatal egészségüggyel foglalkozó osztályán, az eredeti számla bemutatásával (melyről az
osztály jogosult másolatot készíteni az ügyintézés céljára) tárgyév december 15. napjáig nyújthatja be. A
megrendelő a támogatást, a számla bemutatását követő 15 napon belül utalja át a szolgáltató részére.
8.) Felek jelen szerződés aláírásával nyilatkozzák, hogy jelen szerződés megkötésére kellő felhatalmazással
rendelkeznek, melyet megrendelő tekintetében a 172/2015. (III. 26.) számú képviselő-testületi határozat
biztosít.
9.) Jelen szerződés 2015. április 1. napján lép hatályba és határozatlan időtartamra szól. Jelen szerződést
bármelyik fél jogosult rendes felmondása által megszüntetni. A felmondás a tanév végére szólhat, a felmondási
idő 6 hónap. Jelen szerződést bármelyik fél jogosult rendkívüli felmondással megszüntetni, amennyiben jelen
szerződésből eredő lényeges kötelezettségét a másik fél nem teljesíti, így megrendelő tekintetében különösen
akkor, amennyiben vállalkozó a jelen szerződés szerinti tevékenység folytatására való jogosultságát elveszti,
illetve a leltár szerint átadott ingó és ingatlan dolgokkal kapcsolat 5. pont szerinti kötelezettségének a
megrendelő általi írásbeli felszólításban megjelölt határidőn belül nem tesz eleget. Jelen szerződést felek közös
megegyezéssel bármikor megszüntethetik, illetve módosíthatják.
10.) Felek jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
valamint a jelen szerződésben foglalt tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályok, szakmai előírások az
irányadók.
11.) Felek jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton kívánják rendezni, per esetére kikötik –
hatáskörtől függően – a Hatvani Járásbíróság és az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét.
Jelen szerződést felek elolvasás és megértés után, mint akaratunkkal mindenben teljesen egyezőt, helybenhagyólag
aláírják.
Hatvan, 2015. ………..….......
Horváth Richárd
polgármester
Hatvan Város Önkormányzata
megrendelő
Határozat száma

Dr. Medgyesi János
szolgáltató
: 173/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata, mint megbízó és az Albert
Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. (jelenleg: Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet),
mint megbízott között 2011. július 25. napján megkötött, 2011. augusztus 1. napjától kezdődő hatállyal
határozatlan időtartamra szóló megbízási szerződést a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint módosítja és
egységes szerkezetbe foglalja.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen határozat
mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalat megbízási szerződés aláírásra.
A pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletébe az egyéb szakfeladatok
soron betervezésre került.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 15. (okirat aláírására)
: Horváth Richárd polgármester a Jegyzői Iroda útján

(A 173/2015. (III. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 174/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a DIGI Távközlési és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (cg.száma: 01-09-667975, adószáma: 12175136-2-44) a Hatvan
Város Önkormányzata által a város területén üzemeltetendő ingyenes WIFI HOTSPOT technikai segítésére a
jelen határozat mellékletét képező szerződésben foglaltak szerint.

Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen határozat
mellékletét képező együttműködési megállapodás aláírásra.”
Határidő
Felelős

: 2015. március 31. (együttműködési megállapodás aláírására)
: Horváth Richárd polgármester a Jegyzői Iroda útján

(A 174/2015. (III. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 175/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvényben meghatározott közköltségen történő eltemetés feladatának ellátására határozatlan időre szerződést
köt az „Autó-Agró” Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal (3000 Hatvan,
Hunyadi tér 5.).
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező szerződés
aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 15. (a szerződés aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

SZERZŐDÉS
a Hatvan városban közköltségen történő eltemetés feladatának ellátásáról
Amely létrejött egyrészről Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., KSH azonosító:
1022309, adószám: 15729394-2-10, képviseli: Horváth Richárd polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban:
megrendelő),
másrészről: „Autó-Agró” Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(cégjegyzékszáma: 10-09-020930 adószáma: 10371848-2-10 képviselő: Kálmán Viktor székhelye: 3000 Hatvan,
Hunyadi tér 5.) (a továbbiakban: szolgáltató) együttesen felek (a továbbiakban: felek) között alulírott napon és helyen
az alábbi feltételek mellett:
Előzmények:
Felek rögzítik, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (1)
bekezdésének rendelkezéseit figyelembe véve a közköltségen történő eltemetés feladatának ellátására
szerződést kötnek.
1.) Felek megállapodnak abban, hogy szolgáltató gondoskodik azon elhunyt személy eltemetéséről, akit a
megrendelő közköltségen kíván eltemettetni.
2.)

A megrendelő vállalja, hogy felkutatja az elhunyt temetésre köteles hozzátartozóját, nyilatkoztatja temetési
szándékáról, és a köztemetés tényének megállapítását követően értesíti a szolgáltatót.

3.)

A megrendelő vállalja, hogy az elhunyt személy eltemetéséhez szükséges iratokat beszerzi, és azt átadja a
szolgáltató részére.

4.)

A szolgáltató vállalja, hogy az elhunyt eltemetéséről a legolcsóbb formában gondoskodik. A megrendelő
jelzését követően az elhunytat hamvasztásra elszállítja, a következő szállítási napon. A hamvasztást követően
megszervezi a hamvak szóróparcellába történő elhelyezését. A megrendelő határozatában foglaltak szerinti
értesíti a hozzátartozókat a temetési időpontjáról.

5.)

A temetés költsége – a temetés módjától függően – legfeljebb 93.500,- Ft/fő, mely ár jelen szerződés
aláírásától 2016. 02. 28-ig érvényes. Ezt követően felek a temetés költségéről tárgyalásokat folytatnak és
jelen szerződést módosító okirattal határozzák meg a temetés költségét. A megadott ár az egészségügyi
intézményben végzett halott kezelési tevékenységet (hűtési díjat) nem tartalmazza. Ennek költségét a
szolgáltató az egészségügyi intézmény által kiadott igazolás alapján számlázza át megrendelő felé.

6.)

A megrendelő vállalja, hogy a szolgáltató által kiállított számla alapján a temetés költségét átutalja
szolgáltató számlájára.

7.)

Szolgáltató kijelenti, hogy a temetkezési feladat ellátásához szükséges és előírt engedélyekkel rendelkezik,
így a jelen szerződésben foglalt tevékenység végzésére jogosult.

8.)

Felek jelen szerződés aláírásával nyilatkozzák, hogy jelen szerződés megkötésére kellő felhatalmazással
rendelkeznek, melyet megrendelő tekintetében a 175/2015. (III. 26.) számú képviselő-testületi határozat
biztosít.

9.)

Jelen szerződés 2015. április 1. napján lép hatályba és határozatlan időtartamra szól. Jelen szerződést
bármelyik fél jogosult rendes felmondása által megszüntetni. A felmondási idő 3 hónap. Jelen szerződést
bármelyik fél jogosult rendkívüli felmondással megszüntetni, amennyiben jelen szerződésből eredő lényeges
kötelezettségét a másik fél nem teljesíti, így megrendelő tekintetében különösen akkor, amennyiben
vállalkozó a jelen szerződés szerinti tevékenység folytatására való jogosultságát elveszti, illetve 4. pont
szerinti kötelezettségének a megrendelő általi írásbeli felszólításban megjelölt határidőn belül nem tesz
eleget. Jelen szerződést felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik, illetve módosíthatják.

10.) Felek jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
valamint a jelen szerződésben foglalt tevékenység végzésére vonatkozóan a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, illetve a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény szakmai előírásai az irányadók.
11.)

Felek jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton kívánják rendezni, per esetére kikötik –
hatáskörtől függően – a Hatvani Járásbíróság és az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Jelen szerződést felek elolvasás és megértés után, mint akaratunkkal mindenben teljesen egyezőt, helybenhagyólag
aláírják.
Hatvan, 2015. ………..….......
Horváth Richárd
polgármester
Hatvan Város Önkormányzata
megrendelő
Határozat száma

„Autó-Agró” Temetkezési Szolg. Kft.
Kálmán Viktor
szolgáltató
: 176/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan hozzájárul ahhoz, hogy megbízási szerződés az
enviLOVE Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.-vel (székhely: 3553 Kistokaj, Szemere Bertalan u. 22.), mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevő céggel a hulladékgazdálkodási tanácsadói feladatok ellátása
céljából megkötésre kerüljön.
A pénzügyi forrás 4 445 000,- Ft összegben Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.)
önkormányzati rendeletben az egyéb szakfeladatok között a „Hulladékbiztosi feladatok ellátása” költséghelyen,
635 000,- Ft összegben az általános tartalék keret terhére rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2015. március 26.
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Határozat száma

: 177/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Nemzetiségi keret első félévi keretösszegét, 100.000,- Ft-ot,
valamint a Szociális és egészségügyi keret első félévi keretösszegéből 50.000 Ft-ot pályázat hiányában
átcsoportosítja az Egyházi keret első félévi keretösszegéhez, mely így 400.000,- Ft-ra emelkedik.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 4.
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 178/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keretre
benyújtott pályázatok alapján a jelen határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja
a felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi
költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek
támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 8. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keretre benyújtott pályázatok
(A rendelkezésre álló első félévi pályázati keretösszeg összesen: 3.500.000,- Ft)

Pályázó szervezet neve

A pályázat címe

Igényelt összeg

Javasolt
(megszavazott)
összeg

TILMA a Gyermekművészetért
Alapítvány

„Ezerszínű világ” X. Jubileumi Nemzetközi
Gyermekrajz Vándorkiállítás a Hatvani
Galériában

200 000 Ft

100 000 Ft

Maasluis-Hatvan Testvérvárosi
Egyesület

Maasluis-Hatvan város testvérvárosi
kapcsolatainak erősítése

200 000 Ft

150 000 Ft

Hatvani Óvodás Gyermekmosoly
Közhasznú Alapítvány

„Minden gyermek tehetséges
valamiben...(Eszközigény beszerzésének
folytatása)”

200 000 Ft

30 000 Ft

Észak-Magyarországi Sclerosis
Multiplex Egyesület

ESZME – 15. Osrzságos SM Nap
megrendezésének támogatása

200 000 Ft

120 000 Ft

XXI. század Gyermekeiért Nevelési
és Oktatási Alapítvány

„Ügyes Kezek”

200 000 Ft

30 000 Ft

Hatvan és Környéke Autistákért
Alapítvány

Lesznai kézműves tábor

200 000 Ft

50 000 Ft

Grassalkovich Énekegyüttes
Kulturális Egyesület

Zenei tábor szervezése

200 000 Ft

150 000 Ft

Alapműveleti Matematikaverseny megyei
fordulójának és eredményhirdetésének
lebonyolítása 2015

201 000 Ft

30 000 Ft

Fény éve

200 000 Ft

120 000 Ft

Hatvani Bajza József Gimnázium és
Szakközépiskola természetismereti és Föld napja
környezetvédelmi csoportja

200 000 Ft

120 000 Ft

Diákok a diákokért közösségi csoport
Tolerancia napja
(Bajza József Gimnázium és
Szakközépiskola)

200 000 Ft

50 000 Ft

Bajza Alapítvány

200 000 Ft

30 000 Ft

Liszt Ferenc Vasútmodellező Szakkör Vasútmodell és Makett Országos Kiállítás

200 000 Ft

100 000 Ft

Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas Klub Tavaszi Rendezvénysorozat 2015. Liszt Ferenc
Nyugdíjas Klub

200 000 Ft

200 000 Ft

Fotografikus Műhely Dali

Hatvani történések fotógráfiákon

200 000 Ft

100 000 Ft

Hatvani Szimfonikus Zenekar

Tavaszi koncertek előkészítése és bonyolítása

200 000 Ft

200 000 Ft

Hatvani Civil Műhely

Tavaszi közösségi programok

200 000 Ft

50 000 Ft

„Karrier” Nemzetközi Oktatási és
Művészeti Alapítvány

Üzemeltetési költségek, koncertek technikai
megvalósítása

200 000 Ft

150 000 Ft

Hatvani Óvodásokért Alapítvány

Kedvencünk a mese

200 000 Ft

30 000 Ft

200 000 Ft

30 000 Ft

Hatvan a Tanügynek Közhasznú
Alapítvány
„KUTAKODJ” öntevékeny kör
(Bajza József Gimnázium és
Szakközépiskola)

Bajzás költők antológiája

Hatvani Vörösmarty téri Óvodásokért
„A múlt nélkül nincs jövő”
Alapítvány
Új-Hatvani Szent István Alapítvány

Kiállítóterem létrehozása az Új-Hatvani Római
Katolikus Templomban

200 000 Ft

110 000 Ft

Vitézi Rend Hatvanban

Városi ünnepségeken, megemlékezéseken való

150 000 Ft

30 000 Ft

részvétel
Petőfibányai Lóbarát, Természetvédő
Hatvani Környezetvédelmi Lovas
és Hagyományőrző Közhasznú
Járőrszolgálat
Egyesület

200 000 Ft

150 000 Ft

Környezeti tudatformáló és azt erősítő
programok Hatvanban

200 000 Ft

80 000 Ft

Alapítvány az I. István Általános
Iskola támogatása

-

198 040 Ft

40 000 Ft

Szent István Római Katolikus
Énekkar - SZIRKÉK

Gitáros passió Virágvasárnapra

200 000 Ft

200 000 Ft

HCHC Zenekar (GMH)

Videoklip forgatás

200 000 Ft

50 000 Ft

Játszóházvezetők Alkotóközössége
(GMH)

Kézműves játszóházak tartása

120 000 Ft

30 000 Ft

Mesevilág Kör (GMH)

Interaktív társasjátékok tartása

150 000 Ft

30 000 Ft

BőrtáSKA zenekar (GMH)

A BőrtáSKA zenekar technikai feltételeinek
javítása és arculatának kialakítása

170 000 Ft

40 000 Ft

Naplemente Nyugdíjasklub (GMH)

A naplemente Nyugdíjasklub kiemelt első
féléves programjainak támogatása

200 000 Ft

150 000 Ft

Hatvani Fiúk zenekar (GMH)

A Hatvani Fiúk zenekar mikrofonjainak és
hangfalainak cseréje

200 000 Ft

30 000 Ft

Treff zenekar (GMH)

A Treff zenekar videoklip forgatásának
támogatása

200 000 Ft

50 000 Ft

Hatvani Akrobatikus Rock and Roll
csoport (GMH)

Versenyruházat és versenyre utaztatás

200 000 Ft

80 000 Ft

Hatvani Műhely (GMH)

Hatvani Portrék könyv kiadása

200 000 Ft

50 000 Ft

Corelli Consort (GMH)

Corelli Consort tavaszi hangversenysorozata

200 000 Ft

100 000 Ft

Concerto 60 (GMH)

Concerto 60 Kamarazenekar „Vivaldi- mánia”
című előadása

200 000 Ft

50 000 Ft

Falcon zenekar (GMH)

A Falcon zenekar első albumának felvételének
támogatása

200 000 Ft

30 000 Ft

Nóta Klub (GMH)

II. Regionális Magyarnóta Verseny és Gála
estje

200 000 Ft

150 000 Ft

Magor zenekar (GMH)

A Magor zenekar videoklippjének támogatása

200 000 Ft

30 000 Ft

Barna Hang zenekar (GMH)

Barna Hang hangszerpark bővítése

200 000 Ft

30 000 Ft

Idegen zenekar (GMH)

Idegen zenekar működése

200 000 Ft

20 000 Ft

Hatvan Jam Band (GMH)

A Hatvan Jam Band hangszerparkjának
bővítése

200 000 Ft

30 000 Ft

A próbaterem felszereltségének bővítése

200 000 Ft

100 000 Ft

Hatvani Környezetvédő Egyesület

Hatvani Zenésztalálkozó Klub
(GMH)
Összesen: 44 pályázat

3 500 000 Ft
Határozat száma

: 179/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Sportfeladatokat, célokat támogató keretre benyújtott pályázatok
alapján a jelen határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt
alapítványokat, civil szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről
szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezetek támogatásának
átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.”

Határidő
Felelős

: 2015. április 8. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Sportfeladatokat, célokat támogató keretre benyújtott pályázatok
(A rendelkezésre álló első félévi pályázati keretösszeg összesen: 1 740 000,- Ft)

Pályázó szervezet neve

A pályázat címe

Igényelt
összeg

Javasolt
(megszavazott)
összeg

Hatvani Sakk Kör

A Hatvani Sakk Kör 2015. évi működési
költségei

248 500 Ft

130 000 Ft

Újszerű Technikai Sportok Egyesülete

Roncsderby Európa-bajnokság Hatvan

200 000 Ft

180 000 Ft

ITF Harcművészetekért Alapítvány

Tavaszi-nyári, hazai és külföldi versenyek
nevezési-utazási-szállás díjainak költségei, nyári
edzőtábor költségeinek egy része

200 000 Ft

180 000 Ft

Pulzus Sport Egyesület

Aerobik Mk. 1. fordulóján való részvétel

200 000 Ft

180 000 Ft

Cit-Car Tánccsoport Egyesület

VII. Hatvan kupa táncverseny

200 000 Ft

180 000 Ft

Hatvani Vasutas Lövészklub

Versenyek szervezésének, valamint működéssel
összefüggő feladatok támogatása

200 000 Ft

150 000 Ft

Sportstuff Kerékpáros Sportegyesület

Kerékpár versenyeken való részvétel támogatása

200 000 Ft

80 000 Ft

TKD Spirit Egyesület

A TKD Spirit Egyesület sporttehetségeinek
támogatása nemzetközi színtéren –
Világbajnokság 2015

200 000 Ft

180 000 Ft

Hatvani Szabadidő Sportegyesület

Versenyeken való részvétel támogatása

200 000 Ft

160 000 Ft

LÉLEGZET Gyermek és
Ifjúságvédelmi Képességfejlesztő
Alapítvány

„Hatvani Jégkorong”

200 000 Ft

160 000 Ft

Global Greppling Egyesület /Koko
Fight Klub/

Az egyesület fél éves üzemeltetése és 1014,04,24
csapat Magyar Bajnokság hatvani rendezése

200 000 Ft

160 000 Ft

Összesen: 11 pályázat

1 740 000 Ft
Határozat száma

: 180/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Ifjúsági keretre benyújtott pályázatok alapján a jelen határozat
mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és
csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati
rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök”
költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 8. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Ifjúsági keretre benyújtott pályázatok
(A rendelkezésre álló első félévi pályázati keretösszeg összesen: 750 000,- Ft)

Pályázó szervezet neve

A pályázat címe

Igényelt
összeg

Javasolt
(megszavazott)
összeg

Újhatvani Római Katolikus Általános
Iskola Diákönkormányzata

Hitünk ápolása, hagyományok őrzése

200 000 Ft

60 000 Ft

Hatvankodók Néptánc Közhasznú
Egyesület

A Hatvankodó Néptánc Közhasznú Egyesület
működési költségeinek támogatása

200 000 Ft

180 000 Ft

BAJZÁS NÉP- és HONISMERETI KÖR

A hősök napja - Hatvan a II. világháborúban

200 000 Ft

30 000 Ft

„Bajzás Géniusz” tehetséggondozó
öntevékeny kör

Tudományos diákköri munkák

200 000 Ft

60 000 Ft

CORELLI-60 Zenéért és Gyermekekért
Közhasznú Alapítvány

VII. „Kreatív60” Térzenefesztivál

200 000 Ft

100 000 Ft

A Varázskapu Óvoda internetes
elérhetőségének megvalósítása, IKT
eszközeinek cseréje

150 000 Ft

30 000 Ft

Brunszvik Kisded Alapítvány

„Gyere, mátkám, este guzsalyasba...”

200 000 Ft

30 000 Ft

Hatvani Szent István Általános Iskola
Diákönkormányzata

„Miénk e föld”

200 000 Ft

50 000 Ft

Csilingelő Közhasznú Alapítvány

Táborozz velünk!

200 000 Ft

150 000 Ft

Színes Alapítvány

Színes és végi kiállítás

200 000 Ft

30 000 Ft

„60” Napsugár Nagycsaládos Egyesület

Gyerekeink a jövőnk

100 000 Ft

30 000 Ft

Hatvani Jókai úti Óvodáért Alapítvány

Összesen: 11 pályázat

750 000 Ft
Határozat száma

: 181/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Egyházi keretre benyújtott pályázatok alapján a jelen határozat
mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt egyházközségeket és csoportokat. A
pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2/e.
mellékletében az „alapítványoknak, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen
rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 8. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Egyházi keretre benyújtott pályázatok
(A rendelkezésre álló első félévi pályázati keretösszeg összesen: 400 000,- Ft)
Igényelt
összeg

Javasolt
(megszavazott)
összeg

140 000 Ft

100 000 Ft

Újhatvani Római Katolikus Egyházközség
URKAP - Szent István tábor 2015
Szent Rita Karitászcsoportja

200 000 Ft

100 000 Ft

Újhatvani Római Katolikus Egyházközség
Hittanterem kialakítása a plébánia emeletén
Ifjúsági csoportja

200 000 Ft

30 000 Ft

Újhatvani Római Katolikus Egyházközség Fogasok és tárolószekrények beszerzése a
Bibliakör imacsoportja
bibliakör imacsoport közösségi helyiségébe

200 000 Ft

20 000 Ft

Hatvan Belvárosi Római Katolikus
Egyházközség

A város lakosait, gyermekeit érintő program
szervezése

200 000 Ft

100 000 Ft

Hatvan Belvárosi Római Katolikus
Egyházközség Szent Adalbert Kórusa

Felkészítő tréning az őszi Váci Egyházmegyei
kórustalálkozóra

200 000 Ft

50 000 Ft

Pályázó szervezet neve
Református Egyházközösség Hatvan

A pályázat címe
Kalásztépés – kétnapos léleképítő program

Összesen: 6 pályázat

400. 000 Ft
Határozat száma

: 182/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint a Szociális és egészségügyi keret terhére 50.000,Ft támogatást nyújt a „Hatvani Tűzkerék Alapítvány” A beszédben akadályoztatott és nehezen kezelhető

gyermekekért valamint a Lelki Elsősegély telefonszolgálathoz forduló lakosságért részére, a lelki elsősegély
telefonszolgálat önkéntes stábjának szupervíziójához és szakmai programokon való részvételéhez.
„A Hatvani Tűzkerék Alapítvány” 2016. január 10. napjáig köteles a pályázaton elnyert teljes összeg
felhasználásáról való elszámolásra és a szakmai beszámoló benyújtására.
A pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3.
mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 15. (a szerződés aláírására)
2016. január 10. (elszámolás és szakmai beszámoló benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 183/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint a Szociális és egészségügyi keret terhére
150.000,- Ft támogatást nyújt a Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete részére, az egész
napos figyelemfelkeltő rendezvény fogyatékkal élők elfogadásáról, társadalmi integrációjáról, a hátrányos
megkülönböztetésről című rendezvény megtartásához.
Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete 2016. január 10. napjáig köteles a pályázaton
elnyert teljes összeg felhasználásáról való elszámolásra és a szakmai beszámoló benyújtására.
A pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3.
mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 15. (a szerződés aláírására)
2016. január 10. (elszámolás és szakmai beszámoló benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 184/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint a Szociális és egészségügyi keret terhére 50.000,Ft támogatást nyújt Brunszvik Kisded Alapítvány részére a Magyar Mozgáskotta Módszer „Kis” alapkészlet
csomag megvásárlásához.
A Brunszvik Kisded Alapítvány 2016. január 10. napjáig köteles a pályázaton elnyert teljes összeg
felhasználásáról való elszámolásra és a szakmai beszámoló benyújtására.
A pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3.
mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 15. (a szerződés aláírására)
2016. január 10. (elszámolás és szakmai beszámoló benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 185/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint a Szociális és egészségügyi keret terhére
150.000,- Ft támogatást nyújt az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány gyermeknapi szűrőnap című
rendezvényének megtartásához.
Az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány 2016. január 10. napjáig köteles a pályázaton elnyert teljes összeg
felhasználásáról való elszámolásra és a szakmai beszámoló benyújtására.
A pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3.
mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 15. (a szerződés aláírására)
2016. január 10. (elszámolás és szakmai beszámoló benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 186/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Markovits Kálmán Városi Uszoda (3000 Hatvan,
Hajós Alfréd út 2.) jelen határozat mellékletét képező működési rendjét 2015. április 1-i hatállyal.”
Határidő
Felelős

: 2015. március 27.
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Markovits Kálmán Városi Uszoda
működési rendje
I.

Általános adatok

I.1.

A Markovits Kálmán Városi Uszoda (cím: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 2.) tulajdonosa: Hatvan
Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.).
A Markovits Kálmán Városi Uszoda üzemeltetője: Hatvani Szolgáltató Intézmény. (székhely: 3000
Hatvan, Temető u 14/a.).

I.2.

II.

A Markovits Kálmán Városi Uszoda nyitvatartási rendje

II.1.

A Markovits Kálmán Városi Uszoda nyitva tartása a lakosság részére
- hétfőtől péntekig 5.30-7.30 óráig és 17.00-21.00 óráig,
- szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon 6.00-21.00 óráig tart nyitva;
- a szauna és a gőzkabin hétfőtől péntekig 5.30-7.30 óráig és 17.00-21.00 óráig,
- szombaton 6.00-21.00 óráig, vasárnap és munkaszüneti napokon 6.00-21.00 óráig üzemel.
- A Városi strand nyitva tartása alatt a Markovits Kálmán Városi Uszoda ZÁRVA tart.

II.2.

A Markovits Kálmán Városi Uszoda január 1-jén, március 15.-én,húsvét hétfőn, május 1-én, Pünkösd
hétfőn, október 23.-án, november 1-én, december 24-25-én egész nap és december 31-én 12.00 óra
után zárva tart. A fenntartó képviselőjének engedélyével az Intézmény Vezető a Zárva tartástól
eltérhet
A Markovits Kálmán Városi Uszodában intézményi foglalkozások tanítási napokon 8.00-15.00 óráig
tart, mely időszak alatt a lakosság részére az uszoda zárva tart.
A Markovits Kálmán Városi Uszoda 15.00 és 18.00 óra között a sportegyesületek rendelkezésére áll.
Elsősorban sorrendjét tekintve a Hatvanban bejegyzett és működő sportegyesületek élveznek
előnyt, míg a szabad időkeretről az üzemeltető rendelkezik. Az egyesületek számára biztosított időt
csak bérlettel lehet igénybe venni, ahol a minimális létszám 20 fő. Amennyiben ez a létszám
kevesebb, úgy arányos pályamegosztás történik. Ez a jogosultság csak a nagy medence
használatára terjed ki.

II.3.
II.4.

II.5.
II.6.

Az utolsó belépés a Markovits Kálmán Városi Uszodába zárás előtt fél órával lehetséges.
Az üzemeltető a Markovits Kálmán Városi Uszoda nyitvatartási rendjét a bejáratnál függeszti ki.”

III.

A Markovits Kálmán Városi Uszoda szolgáltatásai és igénybevételük módja

III.1.

A Bérlet és jegy árakat a működési rend 1. sz melléklete tartalmazza.

III.2.

III.3.
III.4.
III.5.

Az árak 27% ÁFA-t tartalmaznak. A 4 év alatti személyek – koruk hatósági igazolvánnyal történő
igazolását követően – a Markovits Kálmán Városi Uszoda szolgáltatásait a babaúszás, a
gyógyúszás, és úszás oktatás, valamint korrekciós úszás kivételével ingyenesen vehetik igénybe.
Egyéb szolgáltatás vagy csoportos szolgáltatás igénybevétele esetén külön szerződésben foglaltak
az irányadók, melyet Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága hagy jóvá.
Az üzemeltető a Markovits Kálmán Városi Uszoda szolgáltatásainak rendjéről szóló tájékoztatót a
bejáratnál függeszti ki.
A Markovits Kálmán Városi Uszoda szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére és veszélyére
veheti igénybe.
A Markovits Kálmán Városi Uszoda szolgáltatásaival kapcsolatos észrevételek a vásárlók könyvébe
rögzíthető, mely a pénztárban van elhelyezve.

IV.

A Markovits Kálmán Városi Uszoda használatának rendje

IV.1.
IV.2.
IV.3.

A Markovits Kálmán Városi Uszoda egész területén tilos a dohányzás.
A Markovits Kálmán Városi Uszoda területén a rendre és tisztaságra ügyelni kell.
A Markovits Kálmán Városi Uszodába az uszodai szolgáltatást igénybe vevők által behozott dolgok
az értékmegőrző szekrényben ingyenesen elhelyezhetők, egyéb esetben a behozott dolgok
meglétéért a Markovits Kálmán Városi Uszoda üzemeltetője, valamint alkalmazottai nem vonhatóak
felelősségre. A Markovits Kálmán Városi Uszoda területén talált gazdátlan tárgyakat 1 hónapig őrzik
meg, egyebekben a Polgári Törvénykönyv az irányadó.
Állatot – az őrkutyás biztonsági szolgálat feladatai ellátásához szükséges kutyát és vakvezető kutyát
kivéve – a Markovits Kálmán Városi Uszoda területére behozni és bent tartani tilos.

IV.4.

IV.5.

A Markovits Kálmán Városi Uszodát nem látogathatja az, aki
a)
lázas, továbbá fertőző gyomor-bélrendszeri és bőrbetegségben szenved;
b)
görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy kiterjedésű kóros
elváltozással járó betegségben szenved;
c)
ittas;
d)
kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt áll;
e)
6 év alatti vagy 14 év alatti úszni nem tudó gyermek,oktató vagy szülői felügyelet nélkül.
IV.6.
Úszósapka használata kötelező.
IV.7.
Az uszodatérbe és a zuhanyzóba utcai cipővel belépni tilos.
IV.8. A medencék igénybe vétele előtt a zuhanyzó használata kötelező. A medencetérbe ételt és italt
bevinni tilos, ezek elfogyasztása csak az előtérben lehetséges.
IV.9.
A medencékbe oldalról tilos beugrálni.
IV.10. A Markovits Kálmán Városi Uszoda egész területén történt bármilyen sérülést azonnal jelenteni kell
az úszómesternek. Elsősegélynyújtás az úszómesteri szobában történik.
IV.11. Az illemhelyek folyamatosan és díjfizetés nélkül használhatóak a Városi Uszoda szolgáltatásait
igénybe vevők részéről.
IV.12. A szauna és a gőzkabin használati rendje:
a)
14 éven aluli gyermek csak felnőtt kíséretében tartózkodhat a szaunában és a gőzkabinban;
b)
a szaunakályhát letakarni tilos;
c)
a szaunakályha közelébe könnyen gyúlékony anyag elhelyezése tilos;
d)
amennyiben a szaunakályha vagy a gőzturbina rendellenesen működik, erről haladéktalanul
értesíteni az úszómestert;
e)
rosszullét esetén jelzésre a vészcsengő használható;
f)
a szaunában egyszerre túl sok vizet önteni a forró kőre tilos, mert a felcsapódó vízgőz égési
sérüléseket okozhat;
h)
csúszásveszély miatt a szaunában és a gőzkabinban óvatosan kell mozogni;
i)
a szaunát és a gőzkabint nem tanácsos se telt, se üres gyomorral használni;
j)
célszerű az ékszereket a szauna- és gőzkabin-használatot megelőzően levenni;
k)
a szauna- és gőzkabin-használat előtt alaposan meg kell tisztálkodni és azt követően
megszárítkozni;
l)
a szauna és a gőzkabin használata során célszerű óvakodni az izomtevékenységtől;
m)
a szauna és a gőzkabin nyugalmát meg kell őrizni;
n)
a szauna és a gőzkabin elhagyása előtt célszerű felülni;
o)
a szaunázás és a gőzkabin használata után kötelező a zuhany használata;
p)
a szaunázás és a gőzkabin használata után tanácsos folyadékot fogyasztani.
V.

Az üzemeltetésre vonatkozó előírások

V.1.

Az üzemeltető köteles üzemeltetési szabályzatot készíteni, és azt az Állami Népegészségügyért
felelős illetékes szervével jóváhagyatni.
Az üzemeltető köteles üzemnaplót vezetni.
Az üzemeltető köteles olyan munkarendről gondoskodni, amelynek keretében a Markovits Kálmán
Városi Uszoda üzemeltetésében keletkezett hibát, üzemzavart a nyitvatartási időben az uszodai
szolgáltatásokat igénybe vevők testi épségének és egészségének veszélyeztetése nélkül el lehet
hárítani, vagy a hibás egységet biztonságosan üzemen kívül lehet helyezni.
A Markovits Kálmán Városi Uszodában nyújtott szolgáltatásoknak meg kell felelnie a vonatkozó
jogszabályok közegészségügyi előírásainak.
A Markovits Kálmán Városi Uszoda védőterületét az üzemeltető folyamatosan gondozni és
fenntartani köteles.
Az üzemeltető a közegészségügyi vizsgálatokat tűrni, illetve elvégeztetni köteles.
Az üzemeltető a Markovits Kálmán Városi Uszoda működésére és használatára vonatkozó
szabályzatokat a Markovits Kálmán Városi Uszoda területén közzétenni köteles.

V.2.
V.3.

V.4.
V.5.
V.6.
V.7.

Hatvan, 2015.
Horváth Richárd polgármester
Hatvan Város Önkormányzata
Tulajdonos

Havassy Kálmán intézményvezető
Hatvani Szolgáltató
üzemeltető

Markovits Kálmán Városi uszoda Belépő jegyek - bérletek árai javaslat 2015. április 1-től
Bérlet Ft/10 alk
Általános

H. Kártyával

Jegy
Általános

H. Kártyával

Hétköznap
Reggeli felnőtt úszó bérlet H-P 5:30-7:30
+Szauna+gőz

7000

6500

x

x

Reggeli Diák Nyugdíjas úszó bérlet H-P 5:30-7:30
+Szauna+gőz

4000

3000

x

x

Délutáni Felnőtt jegy H-P 17:00-21:00

8000

6000

850

650

Délutáni Diák Nyugdíjas H-P 17:00-21:00

4000

3000

450

350

Délutáni Szauna+Gőz jegy H-P 17:00-21:00

300

Hétvége
Bérlet Ft/10 alk
Általános

H. Kártyával

Jegy
Általános

H. Kártyával

Felnőtt Szo-V 6:00-21:00

9500

8000

1100

850

Diák Nyugdíjas Szo-V 6:00-21:00

5500

4500

600

500

Hétvégi napi Szauna+Gőz jegy Szo-V 6:0021:00

500

Egyéb jegyek Bérletek
Bérlet Ft/10 alk
Általános
Felnőtt gyógyúszás
Kísérő jegy
Családi jegy H- V lakossági időben 2 felnőtt+2
gyerek max 14 éves korig
Vízi Gyógytorna Egyéni

H. Kártyával

Jegy
Általános

H. Kártyával

5500

x

650

x

x

x

250

x

x

x

2350

x

11000

x

1500

x

Csoportos szolgáltatások
Vízi gyógytorna Csoportos

5000

x

750

x

Úszás Oktatás

11000

10000

1250

x

x

x

850

x

Korrekciós úszás

Pályabérlet/ medence bérlet
1 úszó pálya / Max 13 fő / 60 perc

5000

x

Tanmedence / Max 20 fő/ 60 perc

7500

x

Határozat száma

: 187/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szent Adalbert Templomban (3000 Hatvan, Kossuth tér)
található orgona felújítás tervezési munkálatainak megvalósításához szükséges 1 625 600,- Ft összegű kölcsönt
nyújt a Hatvan-Belvárosi Római Katolikus Egyházközségnek azzal a feltétellel, hogy az Egyházközség a pályázat
elnyerését követően 2016. évi költségvetéséből visszafizeti a kölcsön összegét.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező megállapodás
aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 30. (a megállapodás megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

MEGÁLLAPODÁS
pénzeszköz átadásról
amely létrejött egyrészről:
Hatvan Város Önkormányzata
székhelye:
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.;
statisztikai számjele:
15729394-8411-321-10;
adószáma:
15729394-2-10;
bankszámlaszáma:
Kereskedelmi és Hitelbank Bank Zrt. 10403538-49575051-56561001;
képviseli:
Horváth Richárd polgármester, mint Átadó ( a továbbiakban: Átadó),
másrészről:
Római Katolikus Egyházközség
székhelye:
3000 Hatvan, Kossuth tér 6.;
TEÁOR szám: 9491;
adószáma:
19922331-1-10;
bankszámlaszáma:
Kereskedelmi és Hitelbank Bank Zrt. 10403538-35314806-00000000;
képviseli:
Koza József prépost, mint Átvevő ( a továbbiakban: Átvevő)
az alábbi feltételekkel:
Előzmények:
A Hatvan-Belvárosi Római Katolikus Egyházközség pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti Kulturális Alap
Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma nyílt felhívására, hogy a Szent Adalbert Templomban található orgona
lebontását, s annak újjáépítését megoldhassa.
Az Egyházközség a kivitelezés első lépéseként a tervezési munkálatokra árajánlatokat kért be, a feladatok elvégzésére
az Apertum Tervező Iroda ajánlata volt a legkedvezőbb bruttó 1 625 600,- Ft értékben. A tervezők nyilatkozatának
megfelelően a terv elkészítése 2016. első negyedévében kerülhet leszállításra.
Az Egyházközség prépostja azzal a kéréssel kereste meg Hatvan város polgármesterét, hogy Hatvan Város
Önkormányzata nyújtson támogatást részére tekintettel arra, hogy saját költségvetésében jelenleg nem áll rendelkezésre
forrás az orgona felújítás megvalósításhoz. Az Egyházközség kérte az Önkormányzatot, hogy a tervezési munkák
bruttó 1 625 600,- Ft összegét előlegezze meg a pályázat elnyeréséig.
Az Egyházközség vállalta, hogy a pályázat elnyerését követően 2016. évi költségvetéséből visszafizeti a tervezés
költségét az Önkormányzat részére.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 187/2015. (III. 26.) számú határozatával a Szent Adalbert
Templomban (3000 Hatvan, Kossuth tér) található orgona felújítás tervezési munkálatainak megvalósításához
szükséges 1 625 600,- Ft összegű kölcsönt nyújt a Hatvan-Belvárosi Római Katolikus Egyházközségnek azzal a
feltétellel, hogy az Egyházközség a pályázat elnyerését követően 2016. évi költségvetéséből visszafizeti a kölcsön
összegét.
Ezen előzmények után felek a következő megállapodást kötik:
1.a) Az Átadó jelen megállapodással a Szent Adalbert Templomban található orgona lebontásra, s annak újjáépítésére
vonatkozó tervezési munkálatokra 1 625 600,- Ft azaz egymillió-hatszázhuszonötezer-hatszáz forint összegű
visszatérítendő támogatást (továbbiakban: átadott pénzeszköz) nyújt az Átvevő részére.

1.b) Átvevő az átadott pénzeszközt kizárólag a Szent Adalbert Templomban található orgona felújítás tervezési
munkálataira használhatja fel.
2.) Átadó vállalja, hogy az átadásra kerülő pénzeszköz összegét a pályázati döntést megelőzően, de legkésőbb 2015.
május 31-ig Átvevő bankszámlájára átutalja.
3.a) Átvevő az átadott pénzeszközt legkésőbb 2016. június 30. napjáig köteles az 1.b) pontban megnevezett munkákra
felhasználni. Az átadott pénzeszköznek a fenti határidőig fel nem használt részét, a felhasználás határidejének lejártát
követő 15 napon belül köteles az Átadó költségvetési elszámolási számlájára visszautalni.
3.b) Átvevő a pénzeszközt 2016. december 31-ig köteles az Átadó részére visszafizetni.
3.c) Átvevő a pénzeszközt sikertelen pályázat esetén is köteles az Átadó részére visszafizetni. A visszafizetés határideje
2016. december 31.
4.) Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott pénzeszközt egyéb bevételeitől elkülönítetten könyveli, továbbá
arra, hogy az általa vállalt feladatok elvégzéséről és az átadott pénzeszköz felhasználásáról tételesen elszámol a pályázat
előírásai szerint, de legkésőbb 2016. június 30. napjáig.
Átvevő a felhasználásról a fenti határidőig akként számol el az Átadó felé, hogy a Nemzeti Kulturális Alap részére adott
elszámolás egy további példányát benyújtja az Átadó felé.
5.) Átadó az Átvevő által készített elszámolást ellenőrzi. Ha az Átadó az ellenőrzés után úgy dönt, hogy az elszámolást
egészben, vagy részben nem fogadja el, felhívja az Átvevőt a hiányosságok tíz napon belüli pótlására. Ha az Átvevő
hiánypótlási kötelezettségének a megadott határidőig nem tesz eleget, Átadó a pénzeszköz átadásáról szóló szerződéstől
jogosult elállni és elrendeli az átadott pénzeszköz azonnali visszafizetését.
Amennyiben az Átvevő a meghatározott határidőig elszámolását nem nyújtotta be, vagy visszafizetési kötelezettsége
keletkezik és azt a meghatározott határidőig nem teljesíti, úgy az Átadó azonnali beszedési megbízást jogosult
benyújtani az Átvevő bankszámlája terhére.
6.) Ha az Átvevő által kitűzött cél önhibáján kívüli okból részben, vagy egészben meghiúsul, köteles azt azonnal az
Átadónak bejelenteni és a 4.) pontban meghatározott módon a felhasznált átadott pénzeszközről elszámolni. Az átadott
pénzeszköz fel nem használt részét köteles a 3.) pontban meghatározott módon visszautalni.
7.) Ha az Átvevő neki felróható okból az általa meghatározott célt részben, vagy egészben nem valósítja meg, köteles az
átadott pénzeszköz teljes összegét visszautalni, az Átadó által írásban meghatározott határidőre. Ebben az esetben átadó
követelheti esetlegesen felmerült kárának megtérítését.
8.) Átadó az átadott pénzeszköz felhasználását folyamatosan ellenőrizheti. Az ellenőrzés során betekinthet az Átvevő
nyilvántartásaiba és könyveibe oly mértékig, hogy megállapíthassa, hogy az átadott pénzeszközt szabályszerűen és jelen
szerződésben meghatározottak szerint használta-e fel az Átvevő. Ellenőrizheti a beruházás folytatását és a megkötött
szerződések teljesedésbe menését. Felek megállapodnak abban is, hogy az Átadó köztisztviselője a tervező
kiválasztásánál jelen legyen és a tervezésre kötendő szerződést véleményezze.
9.) Ha az Átadó ellenőrzése során megállapítja, hogy az Átvevő az átadott pénzeszközt részben vagy egészben
szabálytalanul, vagy nem jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően használta fel, jogosult a pénzeszköz átadásáról
szóló megállapodás azonnali hatályú felbontására, mely az átadott pénzeszköz azonnali visszafizetését vonja maga után.
10.) Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Koza József prépost önálló aláírási jogosultsággal rendelkezik az egyházközség nevében.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 187/2015. (III. 26.) számú határozata felhatalmazta a polgármestert a
megállapodás aláírására.
Jelen megállapodást felek, mint akaratukban mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Hatvan, 2015. április „

”

Hatvan Város Önkormányzata
Horváth Richárd
polgármester

Római Katolikus Egyházközség
Koza József
prépost

Határozat száma

: 188/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. március 27-i hatállyal közös megegyezéssel
megszünteti a 492/2014. (V. 29.) számú határozata alapján 2014. augusztus 25-én aláírt az óhatvani piac
tanulmányterv 1. üteme szerinti tömbbelső önkormányzati tulajdonú telkeire vonatkozó építési és bontási
engedélyezési tervezési szerződést.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 492/2014. (V. 29.) számú határozata alapján az Építész
Stúdió Kft.-vel (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 71.) új szerződést kíván kötni az óhatvani piac
tanulmányterv 1. üteme szerinti tömbbelső önkormányzati tulajdonú telkeire vonatkozó építési és bontási
engedélyezési terveinek az elkészítésére a határozat melléklete szerinti szerződés tervezet szerint.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a tervezési szerződést megszüntető szerződés,
valamint az új szerződés aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 30.
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
amely létrejött
egyrészről:
Hatvan Város Önkormányzata
székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
statisztikai számjel: 15729394-8411-321-10
adószáma: 15729394-2-10
számlaszáma:
K&H Bank Nyrt. 10403538-49575051-56561001
képviseli: Horváth Richárd polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről :
Építész Stúdió Kft.
székhelye: 1016 Bp. Krisztina krt. 71.
adószám: 24329284-2-41
cégjegyzékszám: 01-09-172438
számlaszám: K&H 10403301-50526683-72901019
képviseli: Félix Zsolt ügyvezető
mint tervező (a továbbiakban: Tervező),
(a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
Előzmények:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 492/2014. (V. 29.) számú határozatával az óhatvani piac
tanulmányterv 1. üteme szerinti tömbbelső önkormányzati tulajdonú telkeire vonatkozó építési és bontási engedélyezési
terveinek az elkészítésével az Építész Stúdió Kft.-t bízta meg bruttó 9.980.930,- Ft összegben, mint az önkormányzat
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 188/2015. (III. 26.) számú határozatával úgy döntött, hogy a
képviselő-testület 492/2014. (V. 29.) számú határozata alapján Hatvan Város Önkormányzata és az Építész Stúdió Kft.
(székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 71.) kössön új szerződést az óhatvani piac tanulmányterv 1. üteme szerinti
tömbbelső önkormányzati tulajdonú telkeire vonatkozó építési és bontási engedélyezési terveinek az elkészítéséről.
A Szerződő Felek a jelen tervezési-vállalkozási szerződést a Tervező, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötik
meg.
1.Szerződés tárgya:
Az óhatvani piac tanulmányterv 1. üteme szerinti tömbbelső önkormányzati tulajdonú telkeire vonatkozó építési és
bontási engedélyezési terveinek az elkészítése a tervező által benyújtott ajánlat szerint, mely a szerződés mellékletét
képezi.
1.1. Megrendelő megrendeli, Tervező elvállalja az óhatvani piac tanulmányterv 1. üteme szerinti tömbbelső
önkormányzati tulajdonú telkeire vonatkozó építési és bontási engedélyezési terveinek az elkészítését az alábbiak
szerint:

1.1.2. Óhatvani új piac építési engedélyezési terve a tanulmányterv 1. üteme szerint a tömbbelső önkormányzati
tulajdonú telkein, a közműtérképek beszerzése, a meglévő geodéziai felmérés szükség szerinti kiegészítése,
talajvizsgálat, költségbecslés. Szakágak: építészet, tartószerkezetek, épületgépészet, épületvillamosság, tűzvédelem,
környezetrendezés, környezetvédelem, forgalomtechnika, közművek (víz-csatorna, csapadékvíz-elvezetés, földkábel,
térvilágítás). A tanulmánytervi 1. ütem szerinti bontási engedélyezési terv (beleértve a Hunyadi téri piacot is).
1.2. A Tervező a terveket 6 példányban papír alapon és 1 példányban elektronikus adathordozón (Pdf és szerkeszthető
formátum) leszállítja a Megrendelő székhelyén.
1.3. A Tervező elvállalja továbbá az 1.1.2. feladathoz szükséges közműnyilatkozatok beszerzését, a szükséges
tervegyeztetések lebonyolítását, a szakhatósági megkeresésekhez szükséges plusz tervpéldány sokszorosítását, a
szükséges kezelői hozzájárulások beszerzését, az elkészült tervdokumentációk Megrendelő részére történő átadását.
1.4. A Megrendelő kötelezi magát, hogy a tervezési feladatok elvégzéséhez a rendelkezésére álló szükséges kiindulási
alapadatokat (alaptérkép, közmű alaptérkép, kívánt paraméterek) a Tervező részére szolgáltatja a szerződés aláírásával
egyidejűleg. A Megrendelő meghatalmazást ad a Tervezőnek, hogy a kezelőknél és a hatóságoknál képviseletében
eljárjon. A Megrendelő vállalja az eljárási illetékek befizetését.
2. Tervezési díj:
2.1. A Tervezőt az 1. számú pontban meghatározott tevékenységéért tervezési díj illeti meg bruttó 9.980.930,- Ft, azaz Kilencmillió-kilencszáznyolcvanezer-kilencszázharminc- forint összegben.
2.2. A tervezési díj tartalmaz minden, a Tervező tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat,
ideértve többek között a szerződés teljesítése során létrehozott művek, tervek, illetve egyéb, szellemi alkotásokra
vonatkozó jogvédelem alá eső alkotások tekintetében fizetendő korlátozásmentes felhasználási díjat, a tervek
kijavításának díját. Amennyiben a Tervező külön szerződéses megbízást kap kiviteli tervezésre, akkor az ahhoz
tartozó tervezési díj tartalmazza a kivitelezés időszakában a kivitelező és a Megrendelő részéről a szakszerű kivitelezést
szolgáló igények alapján történő megváltoztatásának, kiegészítésének, részlettervek, egyedi megoldások, az elkészült
tervektől eltérő megoldások tervszintű kidolgozásának a díját, valamint az engedélyezési eljárások lebonyolításának
díját.
2.3. A Tervező a Megrendelő által kibocsátott és Tervező részére átadott teljesítési igazolás kézhezvétele után jogosult a
tervezői díjról a számlát kibocsátani. A Megrendelő a teljesítésigazolást a hiánytalan teljesítést követő 3 napon belül
kiadja. A teljesítésigazolás feltétele az építésengedélyezési tervek engedélyezésre történő beadása, valamint 6
példányban papír alapon és 1 példányban elektronikus adathordozón (Pdf és szerkeszthető formátum) a Megrendelő
részére történő átadása.
2.4. A teljesítésigazolásra jogosult személy: Horváth Richárd polgármester. A terveket a munkaközi fázisban vázlattervi szint és elvi engedélyezési tervi szint- és a Megrendelő részére történő átadást megelőzően Hatvan város
főépítészével egyeztetni kell.
2.5. Fizetési határidő: a számla benyújtásának napját követő 30 munkanapon belül.
2.6. Fizetés módja: átutalással a Tervező bankszámlájára.
3. Teljesítési határidők:
3.1. A Tervező az 1. pontban meghatározott tervezési munkát az alábbiak szerint köteles elvégezni:
a szerződés aláírásától számított 8 hét.
3.2. A Tervező előteljesítésre jogosult.
4.Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
4.1. A Tervező a neki felróható okból történt késedelmes teljesítés esetén ¨C a teljesítési határidő késedelmes teljesítése
esetén ¨C az elmulasztott határidő első napjától kezdve naptári naponként 30.000,- Ft/nap összegű késedelmi kötbért
köteles fizetni, amely a tervezői díjból kerül levonásra, legfeljebb az adott tervezési szakasz díjának 20%-áig.
4.2. A Tervező a neki felróható okból történt meghiúsulás esetén meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek.
A meghiúsulási kötbér összege a bruttó vállalkozói díj 30%-a. A Szerződő Felek meghiúsulásnak azt tekintik,

amennyiben a Tervező 15 napon túli késedelembe esik. Ez esetben a Megrendelő érvényesítheti a kötbér feletti kárának
megtérítésére vonatkozó igényét is.
4.3. A Megrendelő ¨C nem a Tervezőnek felróható okból ¨C késedelmes fizetése esetén a Polgári törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény szerinti késedelmi kamatot köteles a Tervezőnek fizetni.
5. A szerződéstől való elállás a Megrendelő részéről:
5.1. A Megrendelő a Tervezőhöz intézett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől, ha:
5.1.1. a Tervező szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi;
5.1.2. a Tervező a Megrendelő által megadott határidőn belül nem tesz eleget a felhívásnak, hogy szerződésszerű
kötelezettségeinek tegyen eleget;
5.1.3. a Tervező hibásan teljesít;
5.1.4. a Tervező kétszeri felszólítás ellenére nem teljesíti a Megrendelő által adott utasításokat;
5.1.5. a Tervező fizetésképtelenné válik, csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás indul vele szemben, felfüggeszti
gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit;
5.1.6. jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Tervező szakmai tevékenységét érintő szabálysértés vagy
bűncselekmény miatt;
5.1.7. az adott kötelezettségre előírt teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Tervező a munkát csak
számottevő késéssel vagy ¨C a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött közösen meghatározott határidő letelte ellenére is
¨C hibásan tudja elvégezni.
5.2. A Tervező súlyos szerződésszegése miatt bekövetkező elállás esetén a Tervező kárainak megtérítésére nem tarthat
igényt.
6. A szerződéstől való elállás a Tervező részéről:
6.1. A Tervező a Megrendelő részére küldött nyilatkozattal elállhat a szerződéstől, ha a Megrendelő:
6.1.1. írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg a Megrendelő által elfogadott teljesítés után járó összegeket azok
esedékessé válásától számított 60 nap eltelte után sem; vagy
6.1.2. ismételten, felhívás ellenére sem teljesíti szerződéses kötelezettségeit.
7. A szerződés módosítása csak írásban, mindkét fél közös megegyezésével történhet.
8. Szerzői jogok:
A szerzői jog és a vele szomszédos jogok (szabadalom, újítás) védelme alá tartozó szellemi alkotások tekintetében a
felek megállapodnak abban, hogy a megrendelő a terveket szabadon használhatja fel (2.2.).
A felek rögzítik, hogy a tervekkel kapcsolatos szerzői jogok a tervek átvételét követően a megrendelőt illetik meg.
9. Kapcsolattartók:
Megrendelő részéről:
Fillérné Oravec Rózsa műszaki ügyintéző
e-mail: fillerne.rozsa@hatvan.hu
tel.: 37/542-317
Tervező részéről:
Hőnich Richárd építész tervező
e-mail: richard@epstudio.hu
tel: 20-3887042
10. A Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni egymással; a szerződés
változtatását igénylő körülményről kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást.

11. Mivel a szerződés határozott időre jött létre, az megszüntethető:
a.) közös megegyezéssel írásban,
b.) azonnali hatályú felmondással, ha valamelyik szerződő fél a szerződéses kötelezettségét olyan súlyosan megszegi,
hogy a másik féltől nem várható el a szerződés további fenntartása.
12. A Szerződő Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni.
Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy Szerződő Felek a vitás kérdések rendezésére pertárgyértéktől függően
kikötik a Hatvani Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét.
13. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
rendelkezései az irányadóak.
14. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a tervező cégkivonata és törvényes képviselőjének aláírási
címpéldánya/aláírási mintája.
A Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.
Hatvan, 2015.
Hatvan Város Önkormányzata
képviseli
Horváth Richárd
polgármester
megrendelő
Határozat száma

Építész Stúdió Kft.
képviseli
Félix Zsolt
ügyvezető
tervező
: 189/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 27-i hatállyal közös megegyezéssel megszünteti
a 493/2014. (V. 29.) számú határozata alapján 2014. szeptember 5-én aláírt az óhatvani piac közmű
engedélyezési tervekre vonatkozó tervezési szerződést.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 493/2014. (V. 29.) számú határozata alapján
az Építész Stúdió Kft.-vel (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 71.) új szerződést kíván kötni az óhatvani piac
közmű engedélyezési terveinek elkészítésére a határozat melléklete szerinti szerződés tervezet szerint.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a tervezési szerződést megszüntető szerződés,
valamint az új szerződés aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 30.
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
amely létrejött
egyrészről:
Hatvan Város Önkormányzata
székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Statisztikai számjel: 15729394-8411-321-10
adószáma: 15729394-2-10
számlaszáma: K&H Bank Nyrt. 10403538-49575051-56561001
képviseli: Horváth Richárd polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről :
Építész Stúdió Kft.
székhelye: 1016 Bp. Krisztina krt. 71.
Adószám: 24329284-2-41
cégjegyzékszám: 01-09-172438
számlaszám: K&H 10403301-50526683-72901019
képviseli: Félix Zsolt ügyvezető
mint tervező (a továbbiakban: Tervező),
(a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

Előzmények:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 493/2014. (V. 29.) számú határozatával az óhatvani piac közmű
engedélyezési terveinek az elkészítésével az Építész Stúdió Kft.-t bízta meg bruttó 1.136.650,- Ft összegben, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 189/2015. (III. 26.) számú határozatával úgy döntött, hogy a
képviselő-testület 493/2014. (V. 29.) számú határozata alapján Hatvan Város Önkormányzata és az Építész Stúdió Kft.
(székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 71.) kössön új szerződést az óhatvani piac közmű engedélyezési tervekre.
A Szerződő Felek a jelen tervezési-vállalkozási szerződést a Tervező, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötik
meg.
1.Szerződés tárgya:
Az óhatvani piac közmű engedélyezési terveinek az elkészítése a tervező által benyújtott ajánlat szerint, mely a
szerződés mellékletét képezi.
1.1. Megrendelő megrendeli, Tervező elvállalja az óhatvani piac közmű engedélyezési terveinek az elkészítését az
alábbiak szerint:
1.1.1. Óhatvani piac tömbbelső közmű engedélyezési tervek (a tervezési területen található valamennyi közmű
vonatkozásában (pl.:víz-csatorna, csapadékvíz-elvezetés, földkábel, térvilágítás, gázvezeték, térfigyelő, gyengeáram,
rendezvénycsatlakozás, elektromos vezeték, belső útterv, burkolat).
1.2. A Tervező a terveket 6 példányban papír alapon és 1 példányban elektronikus adathordozón (Pdf és szerkeszthető
formátum) leszállítja a Megrendelő székhelyén.
1.3. A Tervező elvállalja továbbá az 1.1.1. feladathoz szükséges közműnyilatkozatok beszerzését, a szükséges
tervegyeztetések lebonyolítását, a szakhatósági megkeresésekhez szükséges plusz tervpéldány sokszorosítását, a
szükséges kezelői hozzájárulások beszerzését, az elkészült tervdokumentációk Megrendelő részére történő átadását.
1.4. A Megrendelő kötelezi magát, hogy a tervezési feladatok elvégzéséhez a rendelkezésére álló szükséges kiindulási
alapadatokat (alaptérkép, közmű alaptérkép, kívánt paraméterek) a Tervező részére szolgáltatja a szerződés aláírásával
egyidejűleg. A Megrendelő meghatalmazást ad a Tervezőnek, hogy a kezelőknél és a hatóságoknál eljárjon. A
Megrendelő vállalja az eljárási díjak befizetését. Megrendelő a közműengedélyezési tervek szállítása előtt min. 2 héttel
átadja a Tervezőnek a közmű üzemeltetőkkel megkötött megállapodások másolatát az üzemeltetési határokban és
költségvállalásban való megállapodásokról.
1.5. A közműengedélyezési tervek a piacépület építési engedélyezési terve alapján készülnek. Amennyiben a későbbi
változások illetve a kiviteli tervezés során történő pontosítások a közműengedélyezési tervek módosítását teszik
szükségessé, arról a Tervező és a Megrendelő külön megállapodik.
2. Tervezési díj:
2.1. A Tervezőt az 1. számú pontban meghatározott tevékenységéért tervezési díj illeti meg bruttó 1.136.650,- Ft, azaz
–Egymillió-egyszázharminchatezer-hatszázötven- forint összegben.
2.2. A tervezési díj tartalmaz minden, a Tervező tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat,
ideértve többek között a szerződés teljesítése során létrehozott művek, tervek, illetve egyéb, szellemi alkotásokra
vonatkozó jogvédelem alá eső alkotások tekintetében fizetendő korlátozásmentes felhasználási díjat, a tervek
kijavításának díját. Amennyiben a Tervező külön szerződéses megbízást kap kiviteli tervezésre, akkor az ahhoz
tartozó tervezési díj tartalmazza a kivitelezés időszakában a kivitelező és a Megrendelő részéről a szakszerű kivitelezést
szolgáló igények alapján történő megváltoztatásának, kiegészítésének, részlettervek, egyedi megoldások, az elkészült
tervektől eltérő megoldások tervszintű kidolgozásának a díját, valamint az engedélyezési eljárások lebonyolításának
díját.
2.3. A Tervező a Megrendelő által kibocsátott és Tervező részére átadott teljesítési igazolás kézhezvétele után jogosult a
tervezői díjról a számlát kibocsátani. A Megrendelő a teljesítésigazolást a hiánytalan teljesítést követő 3 napon belül
kiadja. A teljesítésigazolás feltétele az építésengedélyezési tervek engedélyezésre történő beadása, valamint 6
példányban papír alapon és 1 példányban elektronikus adathordozón (Pdf és szerkeszthető formátum) a Megrendelő
részére történő átadása.

2.4. A teljesítésigazolásra jogosult személy: Horváth Richárd polgármester. A terveket a munkaközi fázisban –
vázlattervi szint és elvi engedélyezési tervi szint- és a Megrendelő részére történő átadást megelőzően Hatvan város
főépítészével egyeztetni kell.
2.5. Fizetési határidő: a számla benyújtásának napját követő 30 munkanapon belül.
1..1Fizetés módja: átutalással a Tervező bankszámlájára.
3. Teljesítési határidők:
3.1. A Tervező az 1. pontban meghatározott tervezési munkát az alábbiak szerint köteles elvégezni:
a szerződés aláírásától számított 8 hét.
3.2. A Tervező előteljesítésre jogosult.
4.Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
4.1. A Tervező a neki felróható okból történt késedelmes teljesítés esetén ¨C a teljesítési határidő késedelmes teljesítése
esetén ¨C az elmulasztott határidő első napjától kezdve naptári naponként 10.000,- Ft/nap összegű késedelmi kötbért
köteles fizetni, amely a tervezői díjból kerül levonásra, legfeljebb az adott tervezési szakasz díjának 20%-áig.
4.2. A Tervező a neki felróható okból történt meghiúsulás esetén meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek.
A meghiúsulási kötbér összege a bruttó vállalkozói díj 30%-a. A Szerződő Felek meghiúsulásnak azt tekintik,
amennyiben a Tervező 15 napon túli késedelembe esik. Ez esetben a Megrendelő érvényesítheti a kötbér feletti kárának
megtérítésére vonatkozó igényét is.
4.3. A Megrendelő ¨C nem a Tervezőnek felróható okból ¨C késedelmes fizetése esetén a Polgári törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény szerinti késedelmi kamatot köteles a Tervezőnek fizetni.
5. A szerződéstől való elállás a Megrendelő részéről:
5.1. A Megrendelő a Tervezőhöz intézett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől, ha:
5.1.1. a Tervező szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi;
5.1.2. a Tervező a Megrendelő által megadott határidőn belül nem tesz eleget a felhívásnak, hogy szerződésszerű
kötelezettségeinek tegyen eleget;
5.1.3. a Tervező hibásan teljesít;
5.1.4. a Tervező kétszeri felszólítás ellenére nem teljesíti a Megrendelő által adott utasításokat;
5.1.5. a Tervező fizetésképtelenné válik, csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás indul vele szemben, felfüggeszti
gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit;
5.1.6. jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Tervező szakmai tevékenységét érintő szabálysértés vagy
bűncselekmény miatt;
5.1.7. az adott kötelezettségre előírt teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Tervező a munkát csak
számottevő késéssel vagy ¨C a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött közösen meghatározott határidő letelte ellenére is
¨C hibásan tudja elvégezni.
5.2. A Tervező súlyos szerződésszegése miatt bekövetkező elállás esetén a Tervező kárainak megtérítésére nem tarthat
igényt.
6. A szerződéstől való elállás a Tervező részéről:
6.1. A Tervező a Megrendelő részére küldött nyilatkozattal elállhat a szerződéstől, ha a Megrendelő:
6.1.1. írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg a Megrendelő által elfogadott teljesítés után járó összegeket azok
esedékessé válásától számított 60 nap eltelte után sem; vagy

6.1.2. ismételten, felhívás ellenére sem teljesíti szerződéses kötelezettségeit.
7. A szerződés módosítása csak írásban, mindkét fél közös megegyezésével történhet.
8. Szerzői jogok:
A szerzői jog és a vele szomszédos jogok (szabadalom, újítás) védelme alá tartozó szellemi alkotások tekintetében a
felek megállapodnak abban, hogy a megrendelő a terveket szabadon használhatja fel (2.2.).
A felek rögzítik, hogy a tervekkel kapcsolatos szerzői jogok a tervek átvételét követően a megrendelőt illetik meg.
9. Kapcsolattartók:
Megrendelő részéről:
Fillérné Oravec Rózsa műszaki ügyintéző
e-mail: fillerne.rozsa@hatvan.hu
tel.: 37/542-317
Tervező részéről:
Hőnich Richárd építész tervező
e-mail: richard@epstudio.hu
tel: 20-3887042
10. A Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni egymással; a szerződés
változtatását igénylő körülményről kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást.
11. Mivel a szerződés határozott időre jött létre, az megszüntethető:
a.) közös megegyezéssel írásban,
b.) azonnali hatályú felmondással, ha valamelyik szerződő fél a szerződéses kötelezettségét olyan súlyosan megszegi,
hogy a másik féltől nem várható el a szerződés további fenntartása.
12. A Szerződő Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni.
Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy Szerződő Felek a vitás kérdések rendezésére pertárgyértéktől függően
kikötik a Hatvani Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét.
13. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
rendelkezései az irányadóak.
14. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a tervező cégkivonata és törvényes képviselőjének aláírási
címpéldánya/aláírási mintája.
A Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.
Hatvan, 2015.
Hatvan Város Önkormányzata
képviseli
Horváth Richárd
polgármester
megrendelő
Határozat száma

Építész Stúdió Kft.
képviseli
Félix Zsolt
ügyvezető
tervező
: 190/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
felhívására „Kerékpárosbarát Település 2015.” cím elnyerésére. A pályázat benyújtása pénzügyi kötelezettséggel
nem jár.”
Határidő
Felelős

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

: 191/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„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 „Berendezések beszerzése” elnevezésű, a Kbt. 40. § (3) és (4) bekezdésében

meghatározottak szerinti közbeszerzési eljárást indít, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás
keretében.
A beszerzés becsült értéke nettó 18.000.000.-Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Berendezések beszerzése” elnevezésű, 18.000.000.-Ft
nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési
eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselőtestületi 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. április 30. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Határozat száma

: 192/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„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 „IKT eszközök beszerzése” elnevezésű, a Kbt. 40. § (3) és (4) bekezdésében meghatározottak
szerinti közbeszerzési eljárást indít, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében.
A beszerzés becsült értéke nettó 10.000.000.-Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „IKT eszközök beszerzése” elnevezésű, 10.000.000.-Ft
nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési
eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselőtestületi 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. április 30. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Határozat száma

: 193/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0143 azonosítószámú, „Hatvan,
Polgármesteri Hivatal, Varázskapu Óvoda és Gesztenyéskert Óvoda épületenergetikai fejlesztése” című pályázat
megvalósításához szükséges tervezési feladatok elvégzésével az INCORSO Kft.-t (székhely: 1112 Budapest,
Botfalu köz 16.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 8.778.240,-Ft
tervezési díjért.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés módosítását követően pályázati forrásból válik biztosítottá.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 30. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Határozat száma

: 194/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0143 azonosítószámú, „Hatvan,
Polgármesteri Hivatal, Varázskapu Óvoda és Gesztenyéskert Óvoda épületenergetikai fejlesztése” című pályázat
megvalósításához szükséges energetikai és veszteségfeltáró tanulmány elkészítésével az Energia Program
Pályázat Kezelői Mérnöki Iroda Kft.-t (székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. fszt. 40.) bízza meg, mint
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 8.216.900,-Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés módosítását követően pályázati forrásból válik biztosítottá.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 30. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

Határozat száma

: 195/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0143 azonosítószámú, „Hatvan,
Polgármesteri Hivatal, Varázskapu Óvoda és Gesztenyéskert Óvoda épületenergetikai fejlesztése” című pályázat
megvalósításához szükséges műszaki ellenőri feladatok elvégzésével a COHESION Kft.-t (székhely: 1056
Budapest, Váci utca 42. 4. em. 1.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó
7.315.200,-Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés módosítását követően pályázati forrásból válik biztosítottá.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 30. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Határozat száma

: 196/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0143 azonosítószámú, „Hatvan,
Polgármesteri Hivatal, Varázskapu Óvoda és Gesztenyéskert Óvoda épületenergetikai fejlesztése” című pályázat
megvalósításához szükséges projektmenedzsment feladatok elvégzésével a NOUV Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan,
Szepes Béla utca 2.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 4.933.950,-Ft
megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés módosítását követően pályázati forrásból válik biztosítottá.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 30. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Határozat száma

: 197/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0143 azonosítószámú, „Hatvan,
Polgármesteri Hivatal, Varázskapu Óvoda és Gesztenyéskert Óvoda épületenergetikai fejlesztése” című pályázat
megvalósításához szükséges kötelező nyilvánosság biztosításával járó feladatok elvégzésével a Média-Hatvan
Nonprofit Közhasznú Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) bízza meg, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 3.124.000,-Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés módosítását követően pályázati forrásból válik biztosítottá.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 30. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Határozat száma

: 198/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0143 azonosítószámú, „Hatvan,
Polgármesteri Hivatal, Varázskapu Óvoda és Gesztenyéskert Óvoda épületenergetikai fejlesztése” című pályázat
megvalósításához szükséges záró audit elkészítésével az Energia Program Pályázat Kezelői Mérnöki Iroda Kft.-t
(székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. fszt. 40.) bízza meg, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 1.460.500,-Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés módosítását követően pályázati forrásból válik biztosítottá.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 30. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Határozat száma

: 199/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0143 azonosítószámú, „Hatvan,
Polgármesteri Hivatal, Varázskapu Óvoda és Gesztenyéskert Óvoda épületenergetikai fejlesztése” című pályázat
megvalósításához szükséges könyvvizsgálattal a GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft.-t (székhely: 1097
Budapest, Vaskapu u. 1/a. 2. em. 1.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó
635.000,-Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés módosítását követően pályázati forrásból válik biztosítottá.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 30. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Határozat száma

: 200/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0143 azonosítószámú pályázat
keretében „A Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít, nemzeti
eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében.
A beszerzés becsült értéke nettó 141.800.000.-Ft.

A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés módosítását követően pályázati forrásból válik biztosítottá.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „A Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola felújítása”
elnevezésű, 141.800.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás
keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló
bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján
köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Tóth Ivett, pályázati osztályvezető;
3.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető;
4.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.”
Határidő
Felelős

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

: 201/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0143 azonosítószámú pályázat
keretében „A Hatvani Százszorszép Óvoda és a Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása” elnevezésű
közbeszerzési eljárást indít, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében, részajánlattételi
lehetőség biztosításával. A beszerzés együttes becsült értéke nettó 88.600.000.-Ft.
Az 1. rész elnevezése „Hatvani Százszorszép Óvoda felújítása”, becsült értéke nettó 53.500.000-Ft.
A 2. rész elnevezése „Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása”, becsült értéke nettó 35.100.000.-Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés módosítását követően pályázati forrásból válik biztosítottá.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „A Hatvani Százszorszép Óvoda és a Liszt Ferenc
Művelődési Ház felújítása” elnevezésű, 88.600.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti,
hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló
bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott
közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Tóth Ivett, pályázati osztályvezető;
3.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető;
4.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.”
Határidő
Felelős

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

: 202/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. §-a
szerinti, 2015. évre vonatkozó közbeszerzési tervét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2015. március 31. (honlapon történő közzétételre)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

Hatvan Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési terve

Ssz.

Eljárás tárgya

1.

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

Kbt. 18. §
alkalmazása

Eljárásrend

A beszerzés
becsült értéke
(nettó)

Eljárás tervezett
indítása

Nemzeti
eljárásrend

24.500.000.-Ft

2015. március 31-ig

2.

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

Nemzeti
eljárásrend

141.800.000.-Ft

2015. március 31-ig

3.

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

Nemzeti
eljárásrend

88.600.000.-Ft

2015. március 31-ig

4.

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

441.718.110.-Ft

2015. január 31-ig

5.

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

6.

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

7.

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

Nemzeti
eljárásrend

Nemzeti
eljárásrend

Nemzeti
eljárásrend

8.803.150.-Ft

2015. március 31-ig

24.000.000.-Ft

2015. április 15-ig

Nemzeti
eljárásrend

24.000.000.-Ft

2015. április 15-ig

8.

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

Nemzeti
eljárásrend

14.992.126.-Ft

2015. április 15-ig

9.

Tanulmányok, vizsgálatok
megrendelése a KEOP7.9.0 azonosítószámú
pályázat keretében

Nemzeti
eljárásrend

23.600.000.-Ft

2015. január 31-ig

10.

Környezeti hatásvizsgálati
dokumentáció átdolgozása
a KEOP-7.9.0
azonosítószámú pályázat
keretében

Nemzeti
eljárásrend

7.100.000.-Ft

2015. január 31-ig

11.

Tervezési szolgáltatás
megrendelése a KEOP7.9.0 azonosítószámú
pályázat keretében

Nemzeti
eljárásrend

54.400.000.-Ft

2015. március 31-ig

12.

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

Nemzeti
eljárásrend

13.000.000.-Ft

2015. február 15-ig

13.

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

Nemzeti
eljárásrend

437.113.858.-Ft

2015. március 31-ig

14.

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

Nemzeti
eljárásrend

16.000.000.-Ft

2015. március 31-ig

15.

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

Nemzeti
eljárásrend

9.200.000.-Ft

2015. március 31-ig

16.

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

Nemzeti
eljárásrend

11.500.000.-Ft

2015. március 31-ig

17.

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

Nemzeti
eljárásrend

18.000.000.-Ft

2015. április 30-ig

18.

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

Nemzeti
eljárásrend

10.000.000.-Ft

2015. április 30-ig

19.

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

Nemzeti
eljárásrend

9.400.000.-Ft

2015. április 30-ig

20.

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

Nemzeti
eljárásrend

50.000.000.-Ft

2015. július 31-ig

21.

Szakmai szakértői
szolgáltatások
megrendelése az ÁROP-

Nemzeti
eljárásrend

15.037.000.-Ft

2015. március 31-ig

1.A.3-2014-2014-0008
azonosítószámú pályázat
keretében
22.

Gáz energia beszerzése

Nemzeti
eljárásrend

35.328.000.-Ft

2015. március 31-ig

23.

Közvilágítási villamos
energia beszerzése

Nemzeti
eljárásrend

9.829.806.-Ft

2015. április 30-ig

24.

Tisztítószerek, irodaszerpapíráru és utántöltő
anyagok beszerzése

Nemzeti
eljárásrend

12.000.000.-Ft

2015. július 31-ig

25.

Villamos energia
beszerzése

Nemzeti
eljárásrend

9.966.000.-Ft

2015. október 31-ig

Határozat száma

: 203/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0008 kódszámú, „Területi
együttműködést segítő programok kialakítása a Hatvani járásban” című pályázathoz szükséges teljes körű
projektmenedzsment feladatok ellátásával Szépréti Zita egyéni vállalkozót (székhely: 1092 Budapest, Ferenc krt.
2-4.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 592.000,- Ft összegben. A
pénzügyi forrás pályázati támogatásból biztosított.”
Határidő
Felelős

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

: 204/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Szakmai szakértői szolgáltatások megrendelése az ÁROP1.A.3-2014-2014-0008 azonosítószámú pályázat keretében” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti
eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 15.037.000, -Ft.
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Szakmai szakértői szolgáltatások megrendelése az
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0008 azonosítószámú pályázat keretében” elnevezésű, 15.037.000, -Ft nettó becsült
értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás
megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ.
A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat
alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Tóth Ivett, pályázati osztályvezető;
3.) Tyukodiné Márkus Marianna, pályázati ügyintéző;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.”
Határidő
Felelős

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

: 205/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 127/2015. (II. 26.) számú határozatát akként módosítja, hogy
a „3000 Hatvan, külterület 024/16. hrsz.” szövegrész helyébe „1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4/111.” szövegrész
lépjen.”
Határidő
Felelős

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

: 206/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a Hatvan, Tabán u. 22. szám alatti társasház
felújításához szükséges lakás-takarékpénztári szerződés megkötéséhez, a lakás-takarékpénztári szerződésben
meghatározott megtakarítási összeget a tulajdoni hányadának arányában a társasház részére biztosítja, valamint
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a hozzájáruló nyilatkozat aláírására. A pénzügyi fedezet Hatvan város
2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 15.) rendeletben rendelkezésre áll.”

Határidő
Felelős

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

: 207/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2991 hrsz.-ú ingatlan kisajátításáról szóló 717/2014.
(IX. 11.) számú határozatát módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja
meg:
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2991 helyrajzi számú, természetben Hatvanban a
Balassi Bálint úton található, 129 m2 nagyságú, „beépítetlen terület + lépcső” megnevezésű ingatlan
vonatkozásában felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, hogy az ingatlan tulajdonosával tárgyaljon, és
részére az ingatlan forgalmi értékén, legfeljebb mindösszesen bruttó 1.947.418,- Ft keretösszeg erejéig vételi
ajánlatot tegyen, annak elfogadása esetén pedig helyi közút fejlesztése céljából kisajátítást helyettesítő adásvételi
szerződést kössön vele az önkormányzat nevében.
2. Arra az esetre, ha e határozat 1. pontja alapján megtett ajánlat nyomán az adásvételi szerződés megkötése a
kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 3. § (2) bekezdésében felsorolt valamely okból meghiúsul, a
képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert, hogy kisajátítási eljárás lefolytatását
kérelmezze helyi közút fejlesztése céljából a hatáskörrel rendelkező illetékes közigazgatási szervtől, és az eljárás
eredményes lefolytatása érdekében a szükséges eljárási cselekményeket elvégezze.
3. A képviselő-testület e határozat 1. és 2. pontjában meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges
pénzügyi forrást 330.000,- Ft erejéig Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hatvan város 2015.
évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletének a 2015. évi felhalmozási kiadások
megnevezésű 4. melléklete alapján a 2014. évről áthúzódó beruházások között található „Balassi B. út 2991.
hrsz.-ú ing. kisajátítása” költséghely terhére biztosítja. A képviselő-testület az igazságügyi szakértő által
kisajátítási kártalanításként megállapított 1.947.418,- Ft és a kártalanításra rendelkezésre álló 330.000,- Ft
különbözeteként jelentkező 1.617.418,- Ft pénzügyi forrást Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletében a felhalmozási
kiadások között a 2015. évre tervezett lakás, ingatlanvásárlás költséghely terhére biztosítja.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 17. (a Heves Megyei Kormányhivatal értesítésére)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 208/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2654/1 helyrajzi számú, természetben Hatvanban
a Szúnyog-szigeten található, 803 m2 nagyságú, „beépítetlen terület” kivett megnevezésű ingatlan
vonatkozásában felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, hogy az ingatlan tulajdonosával tárgyaljon, és
részére az ingatlan forgalmi értékén, legfeljebb mindösszesen bruttó 97.966,- Ft keretösszeg erejéig vételi
ajánlatot tegyen, annak elfogadása esetén pedig terület- és településrendezés céljából kisajátítást helyettesítő
adásvételi szerződést kössön vele az önkormányzat nevében.
2. Arra az esetre, ha e határozat 1. pontja alapján megtett ajánlat nyomán az adásvételi szerződés megkötése a
kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 3. § (2) bekezdésében felsorolt valamely okból meghiúsul, a
képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, hogy kisajátítási eljárás lefolytatását kérelmezze
terület- és településrendezés céljából a hatáskörrel rendelkező illetékes közigazgatási szervtől, és az eljárás
eredményes lefolytatása érdekében a szükséges eljárási cselekményeket elvégezze.
3. A képviselő-testület e határozat 1. és 2. pontjában meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges
pénzügyi forrást 97.966,- Ft erejéig Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hatvan város 2015. évi
költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletében a „Szúnyog sziget vásárlás, kisajátítás”
költséghely terhére biztosítja.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 17. (vételi ajánlat megtételére)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

Határozat száma
: 209/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2655 helyrajzi számú, természetben Hatvanban a
Szúnyog-szigeten található, 2793 m2 nagyságú, „beépítetlen terület” kivett megnevezésű ingatlan vonatkozásában
felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, hogy az ingatlan 16/64-ed tulajdoni hányadú tulajdonosaival
tárgyaljon, és részükre az ingatlan 16/64-ed tulajdoni hányadának forgalmi értékén, legfeljebb mindösszesen
bruttó 85.187,- Ft keretösszeg erejéig vételi ajánlatot tegyen, annak elfogadása esetén pedig terület- és
településrendezés céljából kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést kössön velük az önkormányzat nevében.
2. Arra az esetre, ha e határozat 1. pontja alapján megtett ajánlat nyomán az adásvételi szerződés megkötése a
kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 3. § (2) bekezdésében felsorolt valamely okból meghiúsul, a
képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, hogy kisajátítási eljárás lefolytatását kérelmezze
terület- és településrendezés céljából a hatáskörrel rendelkező illetékes közigazgatási szervtől, és az eljárás
eredményes lefolytatása érdekében a szükséges eljárási cselekményeket elvégezze.

3. A képviselő-testület e határozat 1. és 2. pontjában meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges
pénzügyi forrást 85.187,- Ft erejéig Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hatvan város 2015. évi
költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletében a „Szúnyog sziget vásárlás, kisajátítás”
költséghely terhére biztosítja.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 17. (vételi ajánlat megtételére)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 210/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2657 helyrajzi számú, természetben Hatvanban a
Szúnyog-szigeten található, 2703 m2 nagyságú, „beépítetlen terület” kivett megnevezésű ingatlan vonatkozásában
felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, hogy az ingatlan 8/16-od tulajdoni hányadú tulajdonosával
tárgyaljon, és részére az ingatlan 8/16-od tulajdoni hányadának forgalmi értékén, legfeljebb mindösszesen bruttó
164.883,- Ft keretösszeg erejéig vételi ajánlatot tegyen, annak elfogadása esetén pedig terület- és
településrendezés céljából kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést kössön vele az önkormányzat nevében.
2. Arra az esetre, ha e határozat 1. pontja alapján megtett ajánlat nyomán az adásvételi szerződés megkötése a
kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 3. § (2) bekezdésében felsorolt valamely okból meghiúsul, a
képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, hogy kisajátítási eljárás lefolytatását kérelmezze
terület- és településrendezés céljából a hatáskörrel rendelkező illetékes közigazgatási szervtől, és az eljárás
eredményes lefolytatása érdekében a szükséges eljárási cselekményeket elvégezze.
3. A képviselő-testület e határozat 1. és 2. pontjában meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges
pénzügyi forrást 164.883,- Ft erejéig Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hatvan város 2015. évi
költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletében a „Szúnyog sziget vásárlás, kisajátítás”
költséghely terhére biztosítja.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 17. (vételi ajánlat megtételére)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 211/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2658 helyrajzi számú, természetben Hatvanban a
Szúnyog-szigeten található, 3426 m2 nagyságú, „beépítetlen terület” kivett megnevezésű ingatlan vonatkozásában
felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, hogy az ingatlan 8/32-ed tulajdoni hányadú tulajdonosával
tárgyaljon, és részére az ingatlan 8/32-ed tulajdoni hányadának forgalmi értékén, legfeljebb mindösszesen bruttó
104.493,- Ft keretösszeg erejéig vételi ajánlatot tegyen, annak elfogadása esetén pedig terület- és
településrendezés céljából kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést kössön vele az önkormányzat nevében.
2. Arra az esetre, ha e határozat 1. pontja alapján megtett ajánlat nyomán az adásvételi szerződés megkötése a
kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 3. § (2) bekezdésében felsorolt valamely okból meghiúsul, a
képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, hogy kisajátítási eljárás lefolytatását kérelmezze
terület- és településrendezés céljából a hatáskörrel rendelkező illetékes közigazgatási szervtől, és az eljárás
eredményes lefolytatása érdekében a szükséges eljárási cselekményeket elvégezze.
3. A képviselő-testület e határozat 1. és 2. pontjában meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges
pénzügyi forrást 104.493,- Ft erejéig Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hatvan város 2015. évi
költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletében a „Szúnyog sziget vásárlás, kisajátítás”
költséghely terhére biztosítja.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 17. (vételi ajánlat megtételére)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 212/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2665 helyrajzi számú, természetben Hatvanban a
Szúnyog-szigeten található, 2146 m2 nagyságú, „gazdasági épület, udvar” kivett megnevezésű ingatlan
vonatkozásában felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, hogy az ingatlan 476/2146-od tulajdoni hányadú
tulajdonosaival tárgyaljon, és részükre az ingatlan 476/2146-od tulajdoni hányadának forgalmi értékén, legfeljebb
mindösszesen bruttó 149.466,- Ft keretösszeg erejéig vételi ajánlatot tegyen, annak elfogadása esetén pedig
terület- és településrendezés céljából kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést kössön velük az
önkormányzat nevében.
2. Arra az esetre, ha e határozat 1. pontja alapján megtett ajánlat nyomán az adásvételi szerződés megkötése a
kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 3. § (2) bekezdésében felsorolt valamely okból meghiúsul, a
képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, hogy kisajátítási eljárás lefolytatását kérelmezze
terület- és településrendezés céljából a hatáskörrel rendelkező illetékes közigazgatási szervtől, és az eljárás
eredményes lefolytatása érdekében a szükséges eljárási cselekményeket elvégezze.
3. A képviselő-testület e határozat 1. és 2. pontjában meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges
pénzügyi forrást 149.466,- Ft erejéig Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hatvan város 2015. évi

költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletében a „Szúnyog sziget vásárlás, kisajátítás”
költséghely terhére biztosítja.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 17. (vételi ajánlat megtételére)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 213/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2679 helyrajzi számú, természetben Hatvanban a
Szúnyog-szigeten található, 2059 m2 nagyságú, „beépítetlen terület” kivett megnevezésű ingatlan vonatkozásában
felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, hogy az ingatlan tulajdonosával tárgyaljon, és részére az ingatlan
forgalmi értékén, legfeljebb mindösszesen bruttó 251.198,- Ft keretösszeg erejéig vételi ajánlatot tegyen, annak
elfogadása esetén pedig terület- és településrendezés céljából kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést
kössön vele az önkormányzat nevében.
2. Arra az esetre, ha e határozat 1. pontja alapján megtett ajánlat nyomán az adásvételi szerződés megkötése a
kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 3. § (2) bekezdésében felsorolt valamely okból meghiúsul, a
képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, hogy kisajátítási eljárás lefolytatását kérelmezze
terület- és településrendezés céljából a hatáskörrel rendelkező illetékes közigazgatási szervtől, és az eljárás
eredményes lefolytatása érdekében a szükséges eljárási cselekményeket elvégezze.
3. A képviselő-testület e határozat 1. és 2. pontjában meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges
pénzügyi forrást 251.198,- Ft erejéig Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hatvan város 2015. évi
költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletében a „Szúnyog sziget vásárlás, kisajátítás”
költséghely terhére biztosítja.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 17. (vételi ajánlat megtételére)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 214/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2680 helyrajzi számú, természetben Hatvanban a
Szúnyog-szigeten található, 2003 m2 nagyságú, „beépítetlen terület” kivett megnevezésű ingatlan vonatkozásában
felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, hogy az ingatlan tulajdonosával tárgyaljon, és részére az ingatlan
forgalmi értékén, legfeljebb mindösszesen bruttó 244.366,- Ft keretösszeg erejéig vételi ajánlatot tegyen, annak
elfogadása esetén pedig terület- és településrendezés céljából kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést
kössön vele az önkormányzat nevében.
2. Arra az esetre, ha e határozat 1. pontja alapján megtett ajánlat nyomán az adásvételi szerződés megkötése a
kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 3. § (2) bekezdésében felsorolt valamely okból meghiúsul, a
képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, hogy kisajátítási eljárás lefolytatását kérelmezze
terület- és településrendezés céljából a hatáskörrel rendelkező illetékes közigazgatási szervtől, és az eljárás
eredményes lefolytatása érdekében a szükséges eljárási cselekményeket elvégezze.
3. A képviselő-testület e határozat 1. és 2. pontjában meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges
244.366,- Ft pénzügyi forrást Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hatvan város 2015. évi
költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletében 146.807,-Ft erejéig a „Szúnyog sziget
vásárlás, kisajátítás” költséghely terhére és 97.559,- Ft erejéig a „ 2015. évre tervezett lakás, ingatlanvásárlás”
költséghely terhére biztosítja.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 17. (vételi ajánlat megtételére)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 215/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2682 helyrajzi számú, természetben Hatvanban a
Szúnyog-szigeten található, 3719 m2 nagyságú, „beépítetlen terület” kivett megnevezésű ingatlan vonatkozásában
felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, hogy az ingatlan 48/64-ed tulajdoni hányadú tulajdonosaival
tárgyaljon, és részükre az ingatlan 48/64-ed tulajdoni hányadának forgalmi értékén, legfeljebb mindösszesen
bruttó 340.289,- Ft keretösszeg erejéig vételi ajánlatot tegyen, annak elfogadása esetén pedig terület- és
településrendezés céljából kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést kössön velük az önkormányzat nevében.
2. Arra az esetre, ha e határozat 1. pontja alapján megtett ajánlat nyomán az adásvételi szerződés megkötése a
kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 3. § (2) bekezdésében felsorolt valamely okból meghiúsul, a
képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, hogy kisajátítási eljárás lefolytatását kérelmezze
terület- és településrendezés céljából a hatáskörrel rendelkező illetékes közigazgatási szervtől, és az eljárás
eredményes lefolytatása érdekében a szükséges eljárási cselekményeket elvégezze.
3. A képviselő-testület e határozat 1. és 2. pontjában meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges
pénzügyi forrást 340.289,- Ft erejéig Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hatvan város 2015. évi
költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletében a „2015. évre tervezett lakás,
ingatlanvásárlás” költséghely terhére biztosítja.”

Határidő
Felelős

: 2015. április 17. (vételi ajánlat megtételére)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 216/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a szerződés megkötésekor érvényes szabályok szerint, a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 431. § (2) bekezdése alapján elfogadja, hogy a teniszpályák
és hozzá tartozó kiszolgáló és szociális helyiségek létesítése és üzletszerű működtetése céljára 2004. március 18án Hatvan Város Önkormányzata és Dán Gyula egyéni vállalkozó között a hatvani 3825/3 hrsz.-ú ingatlanra
vonatkozó határozott időre kötött bérlet határozatlan időtartamúvá alakult át.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 30. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 217/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdése alapján
felmondással 2015. április 30-án, 1 év felmondási idő közbeiktatásával 2016. május 1-jére felmondja a hatvani
3825/3 hrsz.-ú, közterület megnevezésű ingatlan (természetben a Dembinszky és a Klapka utca sarkán található
terület) határozatlan idejű bérleti szerződését Dán Gyula 3200 Gyöngyös Fő tér 2. szám alatti egyéni
vállalkozóval, melyet a felek teniszpályák és hozzá tartozó kiszolgáló, valamint szociális helyiségek létesítésére és
üzletszerű működtetése céljára kötöttek.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 30. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 218/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 30-i hatállyal hatályon kívül helyezi az 595/2012.
(VIII. 30.) számú határozatát, melyben a képviselő-testület a teniszcentrumra vonatkozó, a bérleti szerződésben
megállapított bérleti díjat 2011. szeptember 1-jei hatállyal 50 %-kal mérsékli. A képviselő-testület 2015. május 1-jei
hatállyal a hatvani 3825/3 hrsz.-ú ingatlan bérleti díját havi bruttó 80.000,- Ft-ban állapítja meg.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 30. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 219/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 3825/3 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó, a teniszpályák
és hozzá tartozó kiszolgáló és szociális helyiségek létesítése és üzletszerű működtetése céljára kötött bérleti
szerződés 14. pontja alapján úgy dönt, hogy az ingatlanon létesített, a bérlő tulajdonát képező beruházásokat
Hatvan Város Önkormányzata nem vásárolja meg.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 30. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 220/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy
kezdeményezze a Monitoring-Távfelügyelet Kft.-vel megkötött távfelügyeleti és karbantartási szerződés
módosítását oly módon, hogy az alábbi változások átvezetésre és a szerződések új, a Kft.-vel egyeztetett
formában egységes szerkezetbe foglalásra kerüljenek:
• a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (3000 Hatvan, Kossuth tér 12.),
• a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális
Gyűjtemény Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény tagintézménye (3000 Hatvan, Kossuth tér 12.
és 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.),
• a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.)
• a Hatvani 5. Sz. Általános Iskola (3000 Hatvan, Szabadság út 13.)
2015. április 1-jétől nem szerepel az önkormányzati távfelügyeleti és karbantartási szerződésekbe foglalt
távfelügyelt intézmények között,
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat szerinti
módosításoknak megfelelő egységes szerkezetbe foglalt távfelügyeleti és karbantartási szerződés aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 10. (szerződések módosítására)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

Határozat száma

: 221/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város közvilágítási aktív elemeinek 2015.04.01. –
2015.04.30.-ig terjedő időszakra vonatkozó karbantartásával Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000
Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 520.700,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára összességében
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015 (II. 19.) önkormányzati rendeletben a
város- és községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2015. március 31. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 222/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati fenntartású intézmények 2014. évi
felújítási keretének jelen határozat melléklete szerinti tartalommal való felhasználásáról szóló beszámolót.”

2014. évi intézményfelújítási feladatterv
Felújítás
Óvodák
Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós A. u. 3.)
az emeleten a teraszajtó cseréje-előtetővel
kamerás, mágnes záras beléptető rendszer kiépítése az épületbe lépéshez
radiátorok hőfokszabályozó gombbal való felszerelése
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi B. u. 44.)
terasztető és épület közötti hézag megszüntetése
üvegtetős folyosó burkolatának cseréje
gazdasági bejárat burkolatának cseréje
konyhába légbevezetés kiépítése
Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor K. u. 13.)
laminált parkettázás (nevelői öltöző, dolgozói öltöző, fejlesztőszoba, iroda)
radiátorok cseréje 2 csoportszobában
1 csoportszoba ablakára redőny szerelése
udvari fedett terasz felújításához szükséges anyagok beszerzése
Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai u. 9.)
középső mosdó felújítása
szúnyogháló elhelyezése
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.)
Bajza utca felőli bejárati kapu cseréje (kovácsoltvas kapura)
külső, téglaburkolat fugázásának folytatása
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy Zs. út 10.)
az óvoda kerítésének cseréje az iskola felőli oldalon
Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.)
lépcső csúszásmentes burkolatának cseréje
szúnyogháló elhelyezése a csoportszobák és a mosdók ablakaira
Általános iskolák
Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola (3000 Hatvan, Kossuth tér 1.)
parketta felújítása néhány tanteremben és a tanáriban (2 db)
szúnyogháló elhelyezése
tetőtéri könyvtár kialakításához szükséges tanulmányterv elkészítése
Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola (3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.)
világításkorszerűsítés (könyvtár, ének-zene terem)
parkettázás (könyvtár, ének-zene terem)
Hatvani 5. Sz. Általános Iskola (3000 Hatvan, Szabadság u. 13.)
könyvtár helyiségének parkettázása 110 m2

(bruttó E Ft)
125
159
543
98
290
50
697
190
380
97
500
1 519
185
118
277
280
70
100

303
7
445
296
570
555

Hatvani Szent István Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy Zs. út 8.)
anyagköltség biztosítása a térburkolat alá
táncterem kialakításának II. ütemének megvalósítása, valamint a konyha felújítása
Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (3000 Hatvan, Rákóczi út 4.)
szúnyogháló elhelyezése

180
17 600
7

Középiskolák
Széchenyi István Római Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (3000
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6.)
az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyvben, továbbá az erősáramú
berendezések időszakos felülvizsgálati jegyzőkönyvében feltárt súlyos hibák, illetve
karbantartás keretében ellátandó hibák javítása
Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola (3000 Hatvan, Balassi Bálint út
17.)
szúnyogháló elhelyezése mosdóban és vegyszerraktárban
"B" épület földszintjén lévő mosdók felújítása

200

32
1 397
(bruttó E Ft)

az intézmény bejárata és belül is erősen salétromos, potyog a vakolat, újravakolás és a
salétrom kezelése mindenképpen fontos
kazánház teteje beázik, javítása szükséges

209
208

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat
Hajós A. úti Idősek Klubja (3000 Hatvan, Hájós Alfréd u. 5.)
a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális Főosztályának 2013. évi ellenőrzési
jegyzőkönyvének előírása alapján " a ház melletti járda, illetve a gazdasági bejárat felőli járda
repedezett, így balesetveszélyes, annak felújítása indokolt." Ugyanezen járdaszakaszon a
csatorna alatti vízelvezető a járdán nincs betakarva, a munkavédelmi bejárás során is
balesetveszélyesnek minősítették, ide megfelelő vízelvezetés és rács kialakítása szükséges.
gáz vízmelegítő cseréje elektromos vízmelegítőre
bejárati ajtó cseréje
Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 69.)
automata kapu kiépítése, udvaron autóbeálló kiépítése, bejárat fölé esővédő tető felszerelése
Védőnői Szolgálat I. (3000 Hatvan, Horváth Mihály út 17.)
védőnői munkaszobában és tanácsadói részben a linóleum cseréje (25m2)
1. számú bölcsőde (3000 Hatvan, Hajós A. út 1.)
a felújításból kimaradt kerítésrész cseréje
kerítés építése és kiskapuk elhelyezése
2 db homokozó építése

961
85
58
555
302

597
1 353

Rendelő
Horváth M. út 21.
bejárati ajtó javítása
linóleum cseréje a rendelőben
A váró és mellékhelyiségek kövezete több helyen töredezett, nehezen tisztítható. Burkolat
cseréje.
Kossuth tér 8.
fűtési rendszer felújítása, kazáncsere tervezési költséggel
Bajcsy- Zs. út 4/a.
A beteg WC rossz, használhatatlan. Ugyanitt nem jön víz a kézmosóból.
A rendelőben nem folyik le a víz a lefolyón, víz-és csatornarendszer felülvizsgálata.
Ady Endre Könyvtár (3000 Hatvan, Kossuth tér 3.)
a főhomlokzaton az üvegfal fakereteinek festése

351

intézmények szabványossági villámvédelmi felülvizsgálata és javítása

634

Összesen:

26

473
462
117
76

34 137

2015. évre áthúzódó 2014. évi intézményfelújítási feladatok
Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós A. u. 3.)
villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben felvett hiányosságok pótlása
Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola (3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.)
érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat elkészítése
villámvédelmi jegyzőkönyvben felvett hiányosságok pótlása
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.)
szúnyogháló elhelyezése

216
140
2100
8

Összesen:

2464
Határozat száma

: 223/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati fenntartású intézmények 2015. évi
felújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keretének jelen határozat melléklete szerinti tartalommal való
felosztását.”
Határidő
Felelős

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

2015. évi intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási feladatterv
Óvodák

(bruttó E Ft)

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

400

A nagycsoportos homokozó fölé az árnyékolás megoldása.

290

Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor K. u. 13.)
1 db csoport szobában redőny felszerelése.
Anyagköltség biztosítása a térkövezés befejezéséhez az udvari motoros pályával
kapcsolatban.

127
300

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

500

Kerékpár tároló kialakítása.

300

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

1 612

Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.)
Szivárgó építése a lábazathoz a csapadékvíz elvezetése miatt.

350

Beépített szekrény bontása.
Általános iskolák

400

Hatvani 5. Sz. Általános Iskola (3000 Hatvan, Szabadság u. 13.)
Konyha belső gázhálózatának átalakítása.
Az orvosi szobában karral működtethető hideg-meleg vizes kézmosó, falra szerelt
kézfertőtlenítő-szer adagoló, falra szerelt papírtörlő adagoló felszerelése.
Két tanteremben a padló burkolatának cseréje.
Hatvani Szent István Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy Zs. út 8.)
Háztartási terem kialakítása (bemutató konyha).

735
40
535
2 550

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

3 241

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

3 000

Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola (3000 Hatvan, Ratkó József u. 10.)
A számítástechnika teremben a leváló mennyezet javítása, és a fal vizesedésének
elhárítása.
Az iskola bejárati részének újra aszfaltozása, gyalogos járda kiépítése.

500
500

Középiskolák
Hatvani Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
Kollégium épülete (3000 Hatvan, Vécsey u. 2/a.)
Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálati, érintésvédelmi- és villámvédelmi
jegyzőkönyvekben felvett hiányosságok javítása
Széchenyi István Római Katolikus Középiskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6.)
Kerítés építése a Bezerédi utca felől.
Az iskolai futópálya helyreállítása, salak burkolat kialakítása.
Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola (3000 Hatvan, Balassi Bálint út
17.)
Az orvosi rendelő vizsgálójában kézmosási lehetőség kialakítása.
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat:
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Bölcsőde (3000 Hatvan, Hajós A.
út 1.)
A Katica csoport udvarán lévő ütésálló burkolattal ellátott felület javítása.

3 112
150
1 000

130

70

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

500

intézmények szabványossági, villámvédelmi felülvizsgálata és javítása

5 629

tartalékkeret

4 029

Összesen:

30 000
Határozat száma

: 224/2015. (III. 26.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.”

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

