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2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI
Határozat száma

: 225/2015. (IV. 14.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 14-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők
szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött önkormányzati
tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésére szóló közszolgáltatási
szerződés módosításáról
2. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR kommunikációs
tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról
3. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. között támogatási
megállapodás megkötéséről
4. Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására
vonatkozó igény benyújtásáról
5. Előterjesztés a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola szakmai alapdokumentumának módosításáról
6. Előterjesztés a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület és Hatvan Város Önkormányzata
között létrejövő együttműködési megállapodásokról a 2015. évre
7. Előterjesztés a Muzeális intézmények szakmai támogatásáról szóló pályázatokról
8. Előterjesztés épületenergetikai projekttel kapcsolatos döntésekről
9. Előterjesztés „A Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola felújítása”, illetve „A Hatvani Százszorszép Óvoda
és a Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos
döntésekről
10. Előterjesztés
a
„Hatvan
és
környéke
hulladékgazdálkodási
rendszerének
fejlesztése
eszközbeszerzésekkel” című projekttel kapcsolatos döntésről
11. Előterjesztés a 3. és a 21. sz. főút csomópontjánál dísztó építéséhez szükséges ingatlanokkal
kapcsolatos döntésekről
12. Előterjesztés zöldfelület karbantartására vonatkozó megállapodás megkötéséről
Előterjesztő, előadó az 1-12. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester”
Határozat száma

: 226/2015. (IV. 14.) 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. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási
szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 15.
: Hatvan város polgármestere

(A 226/2015. (IV. 14.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 227/2015. (IV. 14.) sz. képv. test. hat.

„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) egyszemélyes
tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal műsorszolgáltatási és PR
kommunikációs tevékenységek ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződést módosítja és egységes
szerkezetbe foglalja a határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően.
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási
szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 15.
: Hatvan város polgármestere

(A 227/2015. (IV. 14.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 228/2015. (IV. 14.) sz. képv. test. hat.

„1. Hatvan Város Önkormányzata, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb
szerve 2015. január 1. napjától kezdődő hatállyal 2015. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra
támogatási megállapodást köt a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal, melynek keretében 2015.
évre vonatkozóan 25.560.000,- Ft, azaz Huszonötmillió-ötszázhatvanezer forint összegű támogatást biztosít
az önkormányzat elfogadott költségvetésben foglaltak szerint.
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező támogatási
megállapodás szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására.
3. A szükséges pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati
rendelet 3. mellékletében a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. alcímen belül a működési célra átadott
pénzeszköz költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
Közfeladatok ellátásával kapcsolatos működési költségek finanszírozására
amely létrejött egyrészről:
Támogató:
Székhelye:
Adószáma:
PIR törzsszáma:
Bankszámlaszáma:
Képviseli:

Hatvan Város Önkormányzata
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
15729394-2-10
729392
10403538-49575051-56561001 (K&H Bank Zrt.)
Horváth Richárd polgármester

mint támogató tulajdonos (a továbbiakban: Támogató) és
Kedvezményezett:
Székhelye:
Adószáma:
cégjegyzékszáma:
Bankszámlaszáma:
Képviseli:

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
24756107-2-10
10-09-034320
10403538-00027547-00000001
Nagy Ferenc ügyvezető

mint Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett, együttesen a továbbiakban: Felek) szerződést kötnek
alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
Előzmények, alapvető rendelkezések
1.1.

Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságként alapította a Hatvani
Gazdasági Szolgáltató Kft.-t, melynek feladata az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok és
egyéb jogi személyek részére gazdasági tanácsadási és könyvvezetési feladatok ellátása.
A szerződés tárgya

2.1.

Felek megállapodnak abban, hogy Támogató az önkormányzat részére végzett – a jelen szerződés 1.1.
pontjában foglalt – feladatok ellátása céljából működési célú támogatást nyújt Kedvezményezettnek.

2.2.

Felek rögzítik, hogy Támogató által nyújtott támogatás forrása Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló
6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. alcímen belül a
működési célra átadott pénzeszköz címszó alatt meghatározott – felülről korlátos – keretösszeg.
A támogatás célja

3.1.

Támogatás célja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben
meghatározott, kötelezően ellátandó helyi önkormányzati feladatok biztosítása.
A szerződés időtartama

4.1.

Felek jelen támogatási szerződést 2015. január 1. napjától kezdődő hatállyal 2015. december 31. napjáig tartó
határozott időtartamra kötik. Jelen szerződés Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 228/2015.
(IV.14.) számú határozatával 2015. január 1. napjával lép hatályba és a 2015. december 31-ig terjedő
költségvetési évre vonatkozik

4.2.

Felek megállapodnak, hogy a szerződés időtartamának – alkalmankénti egy évvel történő –
meghosszabbításáról évenkénti tárgyalásokat folytatnak, elsőként jelen szerződés aláírásának napját követő
költségvetési évre vonatkozóan.
A szerződés megszűnése

5.1.

5.2.

Jelen szerződés megszűnik:
−

Jelen megállapodásba 4.1 pontjában meghatározott határozott időtartam elteltével

−

A felek, illetve hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságok között létrejött
szerződések megszűnésével;

−

Jelen szerződésben vagy jogszabályban előírt kötelezettség súlyos vagy ismételt megszegése esetében
bármelyik fél általi rendkívüli felmondással;

−

Közös megegyezéssel;

−

Kedvezményezett jogutód nélküli megszűnésével.
Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés megszűnését követően, a megszűnést követő 60 napon belül
egymással tételesen elszámolnak.
A támogatás összege és folyósítása

6.1.

A működési támogatás összege 2015. évre vonatkozóan 25.560.000,- Ft, azaz Huszonötmillió ötszázhatvanezer
forint, illetve a 2015. évi költségvetésre vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben
meghatározott összeg.

6.2.

Támogató kötelezettséget vállal, hogy a támogatási összeget a tárgyév március 31. napjáig Kedvezményezett
bankszámla számlájára átutalja.

6.3.

Kedvezményezett a támogatást 2015. december 31. napjáig használhatja fel a jelen szerződésben
meghatározott célokra, az alábbiak szerint:100 %-át működési költségekre köteles fordítani.
Támogató jogai és kötelezettségei

7.1.

A támogatás feltételeként vállalt kötelezettségek teljesítését Támogató a szakemberei közreműködésével
ellenőrzi.

7.2.

Támogató a támogatási összeg folyósítását felfüggesztheti, amennyiben ellenőrzése során, vagy egyéb módon a
tudomására jut, hogy Kedvezményezett a jogszabályi, vagy e szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz
eleget.

7.3.

Támogató fenntartja magának a jogot, hogy a Támogatási Szerződés megkötésétől elálljon, illetőleg attól annak
megkötésére visszamenőleges hatállyal azonnal elálljon, ha Kedvezményezett a működési támogatást
rendeltetésétől eltérően használja fel, illetve valótlan adatszolgáltatása miatt az elszámolás szabályszerűsége
nem biztosított.
Kedvezményezett jogai és kötelezettségei

8.1.

Kedvezményezett vállalja, hogy részére folyósított támogatást a céljának megfelelően, a működési költségek
fedezetére fordítja.

8.2.

Kedvezményezett kötelezettséget vállal, hogy a támogatást elkülönítve kezeli. A számviteli és
adójogszabályoknak megfelelő analitikus és összesítő nyilvántartásokat vezet, oly módon, hogy a támogatás
felhasználása (időben és számszakilag), továbbá a felhasználás jogszerűsége ellenőrizhető, nyomon követhető
legyen.

8.3.

A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználása esetén azt az
önkormányzat részére az önkormányzat erre vonatkozó határozata alapján az ott meghatározott feltételek
szerint és határidőig vissza kell fizetni.

8.4.

Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató jogosult a támogatás rendeltetésszerű felhasználását
ellenőrizni.
Elszámolás és ellenőrzés

9.1.

Kedvezményezett vállalja, hogy
1.
2.
3.
4.

5.

a működési célú támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év március 31. napjáig Támogató felé
elszámol;
lehetővé teszi a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának év közbeni ellenőrzését az önkormányzat
által kijelölt szakemberek számára;
a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról az elszámolással egyidejűleg szöveges értékelést készít;
az elszámolást az alábbi tartalommal készíti el:
−
főkönyvi kivonat,
−
releváns főkönyvi kartonok és kimutatások;
−
nyilatkozat, hogy Kedvezményezett a folyósított támogatást kizárólag jelen szerződésben
meghatározott célok megvalósítására használta fel.
igény szerint betekintést biztosít a támogatás felhasználását igazoló számlákba, egyéb számviteli
bizonylatokba.

9.3.

Amennyiben a Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról a fenti határidőig nem számol el, újabb
önkormányzati támogatásban csak az elszámolást követően részesülhet.

9.4.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy Kedvezményezett az önkormányzati támogatást nem célirányosan
használta fel, a támogatás teljes összegét köteles az önkormányzat számlájára visszautalni az önkormányzat
erre vonatkozó határozata alapján az ott meghatározott feltételek szerint és határidőig.

9.5.

Kedvezményezett kérésére a támogató az elszámolási határidőt egy alkalommal maximum 6 hónappal
meghosszabbíthatja.

9.6.

Támogató az elszámolás helyességéről, a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról az elszámolás
benyújtását követő 30 napon belül nyilatkozik, Kedvezményezett felé tett írásbeli igazolás formájában.
10.

Záró rendelkezések

10.1.

Felek a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségeik maradéktalan teljesítése érdekében szoros
együttműködésre kötelesek.

10.2.

Felek kijelentik, hogy ismerik az adótitokra és az üzleti titokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket – különös
tekintettel az Art., a Ptk. rendelkezéseire – azokat magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.

10.3.

A jelen szerződés mindennemű módosítása csak írásos formában és a szerződő felek egyetértésével történhet.

10.4.

Jelen támogatási szerződés megkötéséhez Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 228/2015.
(IV.14.) számú határozatával hozzájárulását adta és felhatalmazta Hatvan város polgármesterét és a Kft.
ügyvezetőjét a támogatási szerződés jelen tartalommal történő aláírására.

10.4.

Felek jelen szerződés teljesítéséből eredő esetleges vitás kérdéseket a Ptk. előírásai alapján békés egyeztetés
útján kísérlik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat önkormányzat székhelye szerint
illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének.

10.5.

Kedvezményezett az Egri Törvényszék Cégbíróságán Cg. 10-09-034320 cégjegyzékszámon nyilvántartott
gazdasági társaság. A társaság ügyvezetője nyilatkozik, hogy a cég a jelen okirat aláírása napján nem áll csőd-,
végelszámolási-, felszámolási eljárás hatálya alatt, továbbá nyilatkozza, hogy cégjegyzési joga önálló.

10.6.

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

10.7.

Jelen 5 oldalból álló szerződést a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, 4 magyar nyelvű példányban jóváhagyólag írták alá.
Hatvan, 2015. április 14.

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

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft..
(képviseli: Nagy Ferenc ügyvezető
mint Kedvezményezett

Határozat száma

: 229/2015. (IV. 14.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló
2014. évi C. törvény 3. mellékletének I.7. pontja és a III. 4. pontja alapján támogatási igényt nyújt be a megyei
önkormányzatok rendkívüli támogatásáról és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető támogatásra.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 20.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 230/2015. (IV. 14.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét és a jegyzőt a
megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásáról és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető támogatáshoz kapcsolódó – mellékelt –
nyilatkozat aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 20.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
NYILATKOZAT

A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásáról és a települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati költségvetési támogatása pályázat benyújtásához
Alulírott Horváth Richárd, Hatvan város polgármestere és dr. Szikszai Márta jegyző az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31). Korm. rendelet alapján Hatvan Város Önkormányzata
képviseletében nyilatkozunk, hogy
- a támogatási igénybe foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek, valamint
hogy az adott tárgyban támogatási igény korábban vagy egyidejűleg nem kerül benyújtásra,
- Hatvan Város Önkormányzata nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene
jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott
eljárás nincs folyamatban,
- a támogatás igényléséhez saját erő nem szükséges,
- Hatvan Város Önkormányzata megfelel az Áht. 50. §-ában meghatározott követelményeknek,
- nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának
megvalósulását meghiúsíthatja,
- a biztosítékmenteség kivételével – a támogató által előírt biztosítékokat rendelkezésre bocsátja legkésőbb a 85.
§ (3) bekezdésében meghatározott időpontig,
- a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik,
- a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez nem kötött.
Hatvan, 2015. április 14.
Horváth Richárd
polgármester
Határozat száma

dr. Szikszai Márta
jegyző
: 231/2015. (IV. 14.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola,
Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola (székhely: 3000 Hatvan,
Ratkó József utca 10.) szakmai alapdokumentumának módosításával az intézmény elnevezésének tekintetében,
melynek értelmében a javasolt új név Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 15. (tájékoztatásra)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 232/2015. (IV. 14.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat melléklete
szerinti tartalommal – a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesülettel (székhely: 3300 Eger, Dobó tér 6/a.)
a Hatvan és Körzete Alsófokú Diáksport Bizottság támogatására vonatkozóan, melyben 2015. évre 500.000,- Ft,

azaz ötszázezer forint támogatást nyújt. A megállapodás határozott időre, 2015. április 20-tól 2015. december 31ig kerül megkötésre.
A 2015. évi pénzügyi támogatás 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 20. (a megállapodás megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Együttműködési megállapodás

Amely létrejött egyrészről
Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH statisztikai számjel: 157293948411-321-10; adószáma: 15729394-2-10; bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 1040353849575051-56561001; képviseli: Horváth Richárd polgármester; továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről a
Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület (székhelye: 3300 Eger, Dobó tér 6/a.); Fővárosi Bíróság
végzésének száma: ……………………................; adószáma: 185040971-10; bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt.
11739009-20187022-00000000; képviseli: Bíró Csaba elnök; továbbiakban: DSSZE)
(továbbiakban együtt: Felek) között abból a célból, hogy a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület
(továbbiakban DSSZE) Hatvan és Körzete Alsófokú Diáksport Bizottsága (továbbiakban DSB) működésének
stabil anyagi alapjai megteremtődjenek. A DSB feladat és felelősségi körébe tartozó diáksport versenyek száma
és színvonala emelkedjen.
1.

A DSSZE a DSB feladatellátásán keresztül vállalja, hogy megszervezi és lebonyolítja a Hatvan Városi
Tehetségkutató versenyeket atlétika, labdarúgás és kézilabda sportágakban, őszi-tavaszi fordulókban,
megszervezi és lebonyolítja a Hatvan Városi és Körzeti Diákolimpiai és egyéb versenyeket. Részt vesz a
Városi Gyermeknap sport programjainak megszervezésében, lebonyolításában. Ösztönzi az iskolákat a diákokat érintő - hatvani tömegsport versenyeken történő nagy létszámú versenyzésre.

2.

A DSSZE elnöke – akadályoztatása esetén a helyettesítésére jogosult személy – a DSSZE jelen
együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítéséről, beszámol Hatvan Város
Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január hónapban megtartott rendes ülésén.

3.

A DSSZE írásos beszámolójához mellékeli a feladatok megvalósulását bizonyító dokumentumokat
(versenykiírásokat, jegyzőkönyveket, versenynaptárakat, fotókat, esetleg, újságcikkeket).

4.

Az Önkormányzat vállalja, hogy az 1-2. pontban leírt feladatok megvalósulása érdekében az
együttműködési megállapodás aláírását követő 10 napon belül átutal a DSSZE számlájára 500.000,- Ftot, azaz ötszázezer Ft-ot.

5.

A DSSZE – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezésére tekintettel – a támogatás
felhasználásáról köteles az elszámolást benyújtani az Önkormányzat részére.

6.

A támogatási összeg elszámolása az alábbiak szerint történik:
A 4. pont szerinti támogatási összegről a DSSZE a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási
Irodája felé legkésőbb a tárgyévet követő január hó 31. napjáig köteles elszámolni.
Az elszámoláshoz be kell nyújtani:
-

a DSSZE nevére szólóan felmerült és az elszámolás körébe tartozó számlák másolatait,
az összesített kimutatást a támogatás felhasználásáról,
a kifizetés tényét igazoló dokumentumok másolatait (átutalási megbízás másolata, kiadási
pénztárbizonylat másolata stb.).

7.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a DSSZE a támogatás összegét nem az 1.
pontban felsorolt célokra fordítja, vagy ha a 6. pontban szereplő határidőig nem számol el, úgy a Heves
Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület a támogatási összeget köteles visszautalni.

8.

A Felek jelen együttműködési megállapodást 2015. április 20-tól 2015. december 31-ig, határozott időre
kötik, azt írásban közös megegyezéssel módosíthatják. A megállapodást azonnali hatályú rendkívüli
felmondással bármelyik Fél felmondhatja, amennyiben a másik Fél jelen megállapodásban vállalt
kötelezettségét nem teljesíti.

9.

A Felek lényeges közléseiket írásban, bizonyítható módon hozzák egymás tudomására.

10.

A Felek között vitás kérdés nincs, a jövőben keletkező vitáikat elsősorban békés úton, tárgyalások révén
törekszenek megoldani.

11.

Jelen együttműködési megállapodásra, illetőleg az abban nem rendezett kérdésekre a magyar jog
irányadó szabályait, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt kell alkalmazni.

12.

A Felek jelen együttműködési megállapodást pontról pontra haladva értelmezték, a megállapodás
szövegét, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadták, azt jóváhagyólag aláírták.
Jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi a Fővárosi Bíróság - a DSSZE önálló jogi
személyiségét bizonyító – végzésének másolata és a DSSZE képviselőjének aláírási címpéldánya vagy
aláírási mintája.

13.

Hatvan, 2015. április ...
Az Önkormányzat képviseletében
Horváth Richárd polgármester
Határozat száma

A DSSZE képviseletében
Bíró Csaba elnök
: 233/2015. (IV. 14.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat melléklete
szerinti tartalommal – a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesülettel (székhely: 3300 Eger, Dobó tér 6/a.)
a Hatvan és Körzete Középfokú Diáksport Bizottság támogatására vonatkozóan, melyben 2015. évre 300.000,- Ft,
azaz háromszázezer forint támogatást nyújt. A megállapodás határozott időre, 2015. április 20-tól 2015. december
31-ig kerül megkötésre.
A 2015. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati
rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatása átadott pénzeszközök” költséghelyen
rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 20. (a megállapodás megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Együttműködési megállapodás

Amely létrejött egyrészről
Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH statisztikai számjel: 157293948411-321-10; adószáma: 15729394-2-10; bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 1040353849575051-56561001; képviseli: Horváth Richárd polgármester; továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről a
Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület (székhelye: 3300 Eger, Dobó tér 6/a.); Fővárosi Bíróság
végzésének száma: ............................................; adószáma: 185040971-10; bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt.
11739009-20187022-00000000; képviseli: Bíró Csaba elnök; továbbiakban: DSSZE)
(továbbiakban együtt: Felek) között abból a célból, hogy a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület
(továbbiakban DSSZE) Hatvan és Körzete Középfokú Diáksport Bizottsága (továbbiakban DSB) működésének
stabil anyagi alapjai megteremtődjenek. A DSB feladat és felelősségi körébe tartozó diáksport versenyek száma
és színvonala emelkedjen.
1.

A DSSZE a DSB feladatellátásán keresztül vállalja, hogy városi szintű versenyeket szervez és bonyolít
őszi-tavaszi fordulóban atlétika, labdarúgás, kézilabda és kosárlabda sportágakban a középfokú
intézmények között. Megszervezi és lebonyolítja a Hatvan Városi és Körzeti Diákolimpiai és egyéb
versenyeket.
Részt
vesz
a
Hatvan
Városi
Gyermeknap
sport
programjainak
megszervezésében,lebonyolításában. Ösztönzi az iskolákat a - diákokat érintő - hatvani tömegsport
versenyeken történő nagy létszámú versenyzésre.

2.

A DSSZE elnöke – akadályoztatása esetén a helyettesítésére jogosult személy – a DST jelen
együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítéséről, beszámol Hatvan Város
Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január hónapban megtartott rendes ülésén.

3.

A DSSZE írásos beszámolójához mellékeli a feladatok megvalósulását bizonyító dokumentumokat
(versenykiírásokat, jegyzőkönyveket, versenynaptárakat, fotókat, esetleg, újságcikkeket).

4.

Az Önkormányzat vállalja, hogy az 1-2. pontban leírt feladatok megvalósulása érdekében az
együttműködési megállapodás aláírását követő 10 napon belül átutal a DSSZE számlájára 300.000,- Ftot azaz háromszázezer Ft-ot.

5.

A DSSZE – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezésére tekintettel – a támogatás
felhasználásáról köteles az elszámolást benyújtani az Önkormányzat részére.

6.

A támogatási összeg elszámolása az alábbiak szerint történik:

A 4. pont szerinti támogatási összegről a DSSZE a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási
Irodája felé legkésőbb a tárgyévet követő január hó 31. napjáig köteles elszámolni.
Az elszámoláshoz be kell nyújtani:
-

a DSSZE nevére szólóan felmerült és az elszámolás körébe tartozó számlák másolatait,
az összesített kimutatást a támogatás felhasználásáról,
a kifizetés tényét igazoló dokumentumok másolatait (átutalási megbízás másolata, kiadási
pénztárbizonylat másolata stb.).

7.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a DSSZE a támogatás összegét nem az 1.
pontban felsorolt célokra fordítja, vagy ha a 6. pontban szereplő határidőig nem számol el, úgy a Heves
Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület a támogatási összeget köteles visszautalni.

8.

A Felek jelen együttműködési megállapodást 2015. április 20-tól 2015. december 31-ig, határozott időre
kötik, azt írásban közös megegyezéssel módosíthatják. A megállapodást azonnali hatályú rendkívüli
felmondással bármelyik Fél felmondhatja, amennyiben a másik Fél jelen megállapodásban vállalt
kötelezettségét nem teljesíti.

9.

A Felek lényeges közléseiket írásban, bizonyítható módon hozzák egymás tudomására.

10. A Felek között vitás kérdés nincs, a jövőben keletkező vitáikat elsősorban békés úton, tárgyalások révén
törekszenek megoldani.
11. Jelen együttműködési megállapodásra, illetőleg az abban nem rendezett kérdésekre a magyar jog
irányadó szabályait, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt kell alkalmazni.
12. A Felek jelen együttműködési megállapodást pontról pontra haladva értelmezték, a megállapodás
szövegét, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadták, azt jóváhagyólag aláírták.
13. Jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi a Fővárosi Bíróság – a DSSZE önálló jogi
személyiségét bizonyító – végzésének másolata és a DSSZE képviselőjének aláírási címpéldánya vagy
aláírási mintája.
Hatvan, 2015. április ...
Az Önkormányzat képviseletében
Horváth Richárd polgármester
Határozat száma

A DSSZE képviseletében
Bíró Csaba elnök
: 234/2015. (IV. 14.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja és támogatja a „Muzeális intézmények
szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program)” tárgyú felhívás a) alcéljára benyújtott pályázatot, amelynek
célja a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális
Gyűjtemény (székhely:3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) székhely intézményében új állandó kiállítás létrehozása. A
fejlesztés értéke bruttó 38.500.000,- Ft. A támogatás intenzitása 90 %, az igényelt támogatás összege bruttó
34.650.000,- Ft. A szükséges önerő bruttó 3.850.000,- Ft, amely az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre
áll.”
Határidő
Felelős

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

: 235/2015. (IV. 14.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja és támogatja a „Muzeális intézmények
szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program)” tárgyú felhívás b) alcéljára benyújtott pályázatot, amelynek
célja a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális
Gyűjtemény (székhely:3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) telephelyén, a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális
Gyűjteményben (3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) a várostörténeti állandó kiállítás fejlesztése. A fejlesztés értéke
bruttó 3.875.000,- Ft. A támogatás intenzitása 100 %.”
Határidő
Felelős

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

: 236/2015. (IV. 14.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja és támogatja a „Járásszékhely
települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatására” tárgyú felhívásra benyújtott
pályázatot, amelynek célja a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár

és Muzeális Gyűjtemény (székhely:3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) tekintetében múzeumlátogatás
megszervezésének támogatása járásbeli óvodások részére. A fejlesztés értéke bruttó 2.927.000,- Ft. A támogatás
intenzitása 100 %.”
Határidő
Felelős

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

: 237/2015. (IV. 14.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 142/2015 (III. 17.) számú határozatát módosítja, és annak
szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítani kívánja a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0143
azonosítószámú „Hatvan, Polgármesteri Hivatal, Varázskapu Óvoda és Gesztenyéskert Óvoda épületenergetikai
fejlesztése” című pályázat Támogatási Szerződését a támogatási összeg és a műszaki tartalom tekintetében. A
Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola, a Hatvani Százszorszép Óvoda és a Liszt Ferenc Művelődési Ház
épületenergetikai fejlesztésével kibővült műszaki tartalomnak megfelelően a projekt bruttó összköltsége
357.958.542,-Ft-tal emelkedik, amelyből 354.102.187,-Ft a pályázat keretén belül elszámolható. A fennmaradó,
pályázati forrásból nem elszámolható 3.856.355,-Ft az általános tartalék terhére rendelkezésre áll.””
Határidő
Felelős

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

: 238/2015. (IV. 14.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 143/2015 (III. 17.) számú határozatát módosítja, és annak
szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0143 azonosítószámú „Hatvan,
Polgármesteri Hivatal, Varázskapu Óvoda és Gesztenyéskert Óvoda épületenergetikai fejlesztése” című pályázat
vonatkozásában a 357.958.542,-Ft-tal megnövekedett projekt bruttó összköltséghez, amelyből 354.102.187,-Ft a
pályázat keretén belül elszámolható, szükséges 15% mértékű, azaz bruttó 53.115.328,-Ft összegű önerő
biztosítása érdekében pályázatot kíván benyújtani az EU Önerő Alaphoz. A képviselő-testület felhatalmazza
Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására.””
Határidő
Felelős

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

: 239/2015. (IV. 14.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 200/2015. (III. 26.) számú határozatát módosítja, és annak
szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:
„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 147.994.312.-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, 147.994.312.-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. április 17. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

Határozat száma

: 240/2015. (IV. 14.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 201/2015. (III. 26.) számú határozatát módosítja, és annak
szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:
„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 105.175.807.-Ft.
Az 1. rész elnevezése „Hatvani Százszorszép Óvoda felújítása”, becsült értéke nettó 63.024.343.-Ft.
A 2. rész elnevezése „Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása”, becsült értéke nettó 42.151.464.-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, 105.175.807.-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. április 17. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Határozat száma

: 241/2015. (IV. 14.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a társulási tanácsülés soron következő ülésén szavazatával támogatja a
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 azonosítószámú pályázat részeként a támogatás növelése iránti kérelmet.
A képviselő-testület a jelen előterjesztésben foglalt és a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 azonosítószámú pályázat
keretében tervezett kiegészítő beruházás megvalósításához szükséges 520.598.650,- Ft többlettámogatást,
valamint az ahhoz kapcsolódó 56 771 950 Ft önerő szükségességét a Hatvan városra eső 43 629 201 Ft önerő
összegével együtt tudomásul veszi.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város
Önkormányzata képviseletében a társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát
gyakorolja.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 30.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 242/2015. (IV. 14.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a társulási tanácsülés soron következő ülésén szavazatával támogatja a
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 azonosítószámú pályázat vonatkozásában az 520.598.650,- Ft-tal megnövekedett
projekt összköltségéhez szükséges 9,832844% mértékű, azaz 56 771 950,- Ft összegű önerő biztosítása
érdekében pályázat benyújtását az EU Önerő Alaphoz.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város
Önkormányzata képviseletében a társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát
gyakorolja.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 30.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 243/2015. (IV. 14.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a határozat mellékletét képező 16/2015.
munkaszámon elkészült változási vázrajzon feltüntetett telekalakítással, mely alapján a kizárólagos tulajdonában
álló hatvani 2628/1 hrsz.-ú 590 m2 nagyságú, a 477/4 hrsz.-ú 554 m2 nagyságú, valamint a 895/31 hrsz.-ú 944 m2
nagyságú kivett közterület megnevezésű ingatlanok összevonásra kerülnek a Magyar Állam tulajdonát képező
hatvani 895/25 hrsz.-ú országos közút megjelölésű 751 m2 nagyságú ingatlannal, valamint ezen új összevont

ingatlanba beolvasztásra kerül a Magyar Állam tulajdonát képező hatvani 895/20 hrsz.-ú 2954 m2 nagyságú
országos közút megjelölésű ingatlanból 247 m2 nagyságú terület része.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a változási vázrajz aláírására, egyben
meghatalmazza a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-t (1134 Budapest, Váci út 45., cg.: 01-10-044180), hogy a
hatvani 62/15 hrsz.-ú ingatlan telekalakítási eljárásában Hatvan Város Önkormányzatát teljes jogkörrel képviselje,
nevében és helyette jognyilatkozatokat tegyen.”
Határidő
Felelős

: azonnal (aláírásra)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

(A 243/2015. (IV. 14.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 244/2015. (IV. 14.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete meghatalmazza a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-t (1134
Budapest, Váci út 45., cg.: 01-10-044180), hogy a hatvani 62/15 hrsz.-ú ingatlanon kialakítandó dísztó építési
engedélyezési eljárásában Hatvan Város Önkormányzatát teljes jogkörrel képviselje, nevében és helyette
jognyilatkozatokat tegyen.”
Határidő
Felelős

: azonnal (aláírásra)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 245/2015. (IV. 14.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a K-H
Hatvan Konzorciummal (székhely: 1239 Budapest, Haraszti út 44.) a „3. sz. főút hatvani vasúti felüljáró
hídszerkezetének felújítása és a kapcsolódó csomópont kiépítése” tárgyú projekt során megvalósuló zöldfelületek
három éves utógondozására és öntözőrendszer kiépítésére vonatkozóan megállapodást kössön.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást a soron következő munkaterv szerinti
képviselő-testületi ülésre terjessze elő utólagos jóváhagyás céljából.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 30. (szerződés megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
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