2015. évi 9. szám

2015. május 1.

TARTALOMJEGYZÉK

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
•

10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

• 11/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról
szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
• 12/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete
a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 63/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet
módosításáról
• 13/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete
a levegőminőség védelméről szóló 18/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
• 14/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati
rendelet módosításáról
• 15/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából történő
adatszolgáltatásról

2015. ÁPRILIS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya Hatvan Város Önkormányzatán (a továbbiakban: önkormányzat) és költségvetési szervein kívül
az önkormányzat illetékességi területén lakó, székhellyel rendelkező, illetőleg vele jog- és kötelezettségi viszonyba
kerülő magán- és jogi személyekre terjed ki.
2. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtása
2.§
(1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásának
bevételi főösszegét:
7.347.631 eFt-ban állapítja meg
ebből finanszírozási műveletek bevétele:
- hosszú lejáratú hitelek bevétele
74.634 eFt
- pénzforgalom nélküli bevétele
353.698 eFt
kiadási főösszegét:
6.840.785 eFt-ban állapítja meg
ebből finanszírozási műveletek kiadása: 163.626 eFt

(2)

(3)

A költségvetés végrehajtásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlegét az 1/a. melléklet szemlélteti.
A bevétel fő összetevői:
a) Intézményi működési bevételek
333.414 eFt
b) Helyi adóbevételek
2 448.088 eFt
c) Átengedett központi adók
58.553 eFt
d) Bírságok, pótlékok
21.959 eFt
e) Állami támogatás
971.899 eFt
f) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
109.161 eFt
g)Támogatásértékű bevételek:
ga) működési célú támogatásértékű bevételek
554.715 eFt
gb) felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
1.863.036 eFt
h) Államháztartáson kívülről kapott véglegesen átvett pénzeszköz
ha) működésre átvett
2.367 eFt
hb) felhalmozásra átvett
235.349 eFt
i) Támogatási kölcsönök visszatérülése
5.751 eFt
j) Hitelek
74.634 eFt
k) 2013. évi pénzmaradvány
653.698 eFt
l) Kapott előlegek
14.997 eFt
A kiadásteljesítés kiemelt tételeinek alakulása:
a) Önkormányzati költségvetési szervek,
működési, fenntartási kiadásai
3 832.896 eFt
Ebből:
aa) Személyi jellegű kifizetés
1.234.738 eFt
ab) Munkaadókat terhelő járulékok
309.864 eFt
ac) Dologi kiadás
1.692.062 eFt
ad) Működési célú támogatásértékű kiadások
300.404 eFt
ae) Működésre átadott pénzeszközök
139.260 eFt
af) Ellátottak juttatásai
101.513 eFt
ag) Kölcsönök
55.055 eFt
b) Felhalmozási, felújítási kiadás
ba) Felhalmozási kiadások
a)
Beruházások
b)
Felújítások
c)
Felhalmozásra átadott
d)
Felhalmozásra kölcsönök
bb) Intézményi

2.840.775 eFt
2.110.671 eFt
613.214 eFt
48.329 eFt
7.000 eFt

e)
Beruházások
f)
Kölcsönök
g)
Felhalmozásra átadott
c) Hitel törlesztés
d) Adott előlegek

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

33.849 eFt
26 877 eFt
835 eFt
163.626 eFt
3.488 eFt

Az önkormányzat 2014. évi bevételeit költségvetési szervenként a 2. melléklet, a működési, fenntartási
kiadásait a 3. melléklet, a felhalmozási, felújítási feladatokat a 4. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat és intézményeinek 2014. évi létszámadatait az 5. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat és intézmények maradványát 510.350 eFt-ban hagyja jóvá. A maradvány
intézményenkénti felosztását a 6. és 6/a. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat és intézményei vagyonmérlegét a 7. melléklet alapján 22.738.518 eFt főösszeggel
hagyja jóvá.
A normatív állami támogatás elszámolását a 8. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat visszafizetési
kötelezettsége 10.031 eFt.
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiről készült kimutatást a 9. és 9/a melléklet szemlélteti.
Az önkormányzat közvetett támogatásait a 10. és 10/a. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint,
évenkénti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjait a 12. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlegét kötelező, önként vállalt feladatok, államigazgatási
bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
3. Záró rendelkezések
3. §

(1)
(2)

Ez a rendelet 2015. május 4-én lép hatályba.
Az önkormányzati költségvetési szerveket beszámolójuk elfogadásáról írásban értesíteni kell.

Hatvan, 2015. április 30.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

(A 10/2015. (V. 1.) sz. önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!)

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III.
30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Közterület rendeltetésétől eltérő használatának engedélyezése olyan hatósági ügy, melyben a jegyző
határozattal dönt.
(2) Közterület rendeltetésétől eltérő használatára hatósági engedély ideiglenes jelleggel, jelen rendeletben
meghatározott időtartamra adható.
(3) Közterület rendeltetésétől eltérő használatára vonatkozó kérelmet a 3. melléklet szerinti nyomtatványon kell
a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Általános Igazgatási Osztályához (továbbiakban: Igazgatási Osztály)
benyújtani. A kérelmet az Igazgatási Osztály készítő elő döntésre a jegyzőnek. Az engedélyezési eljárás során az
Igazgatási Osztály beszerzi – a kérelem tárgyának megfelelően – a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal
Településfejlesztési Osztálya (a továbbiakban: Településfejlesztési Osztály), a főépítész, a főkertész, illetve
önkormányzati rendezvények esetén a rendező javaslatát, szakvéleményét.
(4) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hatvan város településképi védelméről szóló
32/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: településkép védelméről szóló rendelet) hatálya alá
tartozó közterület-használat vonatkozásában a közterület-használati engedély iránti kérelemhez csatolni kell az
egy évnél nem régebbi településképi igazolást.

(5) Hirdető berendezésekre vonatkozó közterület-használat engedélyezése során figyelembe kell venni Hatvan
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hirdetmények, a hirdető-berendezések létesítésének,
elhelyezésének szabályozásáról szóló 33/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet szabályait.
(6) Közterület rendeltetésétől eltérő használatára vonatkozó kérelmet – önkormányzati rendezvényre
vonatkozó használat kivételével – a tervezett használat előtt legalább 10 nappal korábban kell benyújtani.
(7) Közterület rendeltetésétől eltérő használatára vonatkozó kérelmet annak kézhezvételétől számított 15
napon belül kell elbírálni, mely határidő indokolt esetben további 15 nappal meghosszabbítható. Közterület
filmforgatási célú igénybevétele esetén a jóváhagyott hatósági szerződést vagy a jóváhagyást megtagadó
nyilatkozatot a jegyző a kérelem beérkezését követő 2 munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig
haladéktalanul megküldi a Heves Megyei Kormányhivatalnak
(8) Közterület rendeltetésétől eltérő használatára vonatkozó hatósági eljárásra egyebekben a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(9) Közterület rendeltetésétől eltérő használatáért használati díjat kell fizetni, kivéve, ha jelen rendelet
másképpen szabályoz. Önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó árusítás és szórakoztató tevékenység
esetén, a használó a közterület-használati díj egy napra számított összegének 75%-át köteles megfizetni. A
használati díj megfizetése alól mentesítést részben vagy egészben a jegyző a Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság egyetértésével adhat. A díjfizetés alóli mentesítés esetén a használó a terület
használatáért mástól díjat nem kérhet.
(10) Közterület rendeltetésétől eltérő használatára vonatkozó hatósági engedély nem mentesít az egyéb
jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítése alól.”
2. § A R. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kérelemhez mellékelni kell:
a) közterület-használati díj megfizetését igazoló bizonylatot;
b) 1:1000 méretarányú helyszínrajzot, a kérelemben szereplő terület helyének és méretének pontos
megjelölésével;
c) az elhelyezni kívánt berendezés, egyéb tárgy tervei olyan méretarányban, amely a részleteket is
egyértelműen ábrázolja: betűforma, illetve felirat egységes megjelenése, színek megjelölése;
d) 1:1000 vagy 1:500 méretarányú forgalomterhelési tervet, amennyiben a közterület-használat a közúti
forgalmat befolyásolja;
e) közútkezelői hozzájárulást, amennyiben a közterület-használat közutat érint;
f) idényjellegű és alkalmi árusítás esetén a mobil árusító eszköz megjelenését ábrázoló tervet vagy fényképet;
g) vendéglátó-ipari előkertnél nyilatkozatot a nyitva tartás időtartamáról;
h) élelmiszerek, illetve élelmiszer jellegű termékek árusításához szükséges állat-egészségügyi hatósági
engedélyt;
i) tevékenység gyakorlására jogosító okiratokat bemutatás céljából;
j) rendezvényekhez kapcsolódó árusítás és szórakoztató tevékenység esetén a közterület-takarítási díj
megfizetését igazoló bizonylatot;
k) településkép védelméről szóló rendelet hatálya alá tartozó közterület-használat vonatkozásában egy évnél
nem régebbi településképi igazolást.”
3. § A R. 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A közterület-használat jelen rendeletben foglalt szabályainak betartását a Hatvani Közös Önkormányzati
Hivatal Hatósági Iroda Rendészeti Osztálya (továbbiakban: Rendészeti Osztály), illetve más szervezeti egysége
ellenőrzi.
(2) Közterület rendeltetésétől eltérő célú használata esetén az ellenőrzésre jogosult hatósági eljárást
kezdeményezhet, valamint a jogszerű használat helyreállítása érdekében a hatáskörébe tartozó intézkedéseket
megteszi.”
4. § A R. 16/C § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A behajtási engedély kiadására vonatkozó kérelmet jelen rendelet 10. melléklete szerinti nyomtatványon a
nyomtatványban előírt mellékletekkel együttesen kell az Igazgatási Osztályhoz benyújtani. A kérelmet az
Igazgatási Osztály a Településfejlesztési Osztály közreműködésével készíti elő döntésre a polgármesternek.”
5. § A R. 20/A § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A fizető parkolót jegykiadó automatánál váltott parkolójeggyel, a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.
szolgáltatásának igénybevételével mobiltelefonnal történő díjfizetéssel vagy parkolási engedély matrica ellenében
lehet igénybe venni. Az automatánál váltott parkolójegyet vagy a parkolási engedély matricát a 20. § (1)
bekezdése szerinti jármű első szélvédője mögött jól látható helyen, érvényességének ellenőrzését biztosítva,
olvasható módon kell elhelyezni, illetve felragasztani.”
6. § A R. 20/C § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Megfelelően elhelyezett érvényes parkolójegy, parkolási engedély matrica nélkül, mobiltelefonnal történő
díjfizetés mellőzésével vagy nem a 20. § (2) bekezdésének b)-g) pontja szerinti járművel várakozó jármű vezetője
a 2. mellékletben meghatározott pótdíjat köteles fizetni.”

7. § (1) A R. 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 4. melléklete helybe a 2. melléklet lép.
8. § Ez a rendelet 2015. május 4-én lép hatályba, és 2015. május 5-én hatályát veszti.
Hatvan, 2015. április 30.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

1. melléklet a 11/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet a 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
közterület rendeltetésétől eltérő használatának céljára történő igénybevételéhez
illetékbélyeg helye
1. Az igénybevétel
helye: Hatvan, ________________ utca, ______ házszám
közterület körzeti kategória:
I.
II.
III.
IV.
célja:
2. Annak a személynek (szervezetnek) a neve és címe, akinek az érdekében az
igénybevétel történik:
3. Az elfoglalni kívánt közterület
hosszúsága:
szélessége:
nagysága: _______ m2.
4. Az igénybevétel
kezdetének tervezett időpontja:
befejezésének tervezett időpontja:
5. Az engedélyben foglal feltételek betartásáért felelős személy
neve:
címe:
telefonszáma:
6. Az igénybevétel eredményeként a közterületen (az alatt vagy felett) elhelyezett
építmény (létesítmény)
tulajdonosának
neve:
címe:
üzemeltetőjének
neve:
címe:
7. A résztvevők várható száma:
8. A rendezvényt reklámozó táblák száma, transzparensek kihelyezésének módja,
helye és rendje:
9. A rendezvény megtartásához szükséges technikai eszközök felsorolása, s azok
működtetéséhez szükséges források (víz, villany, energia):
10. Rendezvény megtartására vonatkozó használati díjfizetés alól mentesítést
kér
nem kér (megfelelő aláhúzandó)
oka:
11. A hatósági eljárás megindításáról levélben értesítést kér:
igen
nem
(megfelelő aláhúzandó)

12. Tudomásul veszem, hogy a helyi önkormányzati rendelet alapján az engedélyben
rögzítettek szerint a
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal által kiállított, illetve megküldött számla alapján vagy a befizetési
csekken az igénybevett közterület-használat után a rendelet 4., 4/A., valamint a 4/C mellékletében
rögzített mértékű díjfizetési kötelezettség terhel.
13. A kérelemben szereplő személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok.
14. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy az általam közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
15. Közterület-használati engedély iránti kérelem jóváhagyása esetén fellebbezési jogomról lemondok.
Dátum: _____ év ___________ hó ___ nap
______________________
kérelmező aláírása (cégszerű)
Mellékletek:
-

közterület-használati díj megfizetését igazoló bizonylatot;
1:1000 méretarányú helyszínrajzot, a kérelemben szereplő terület helyének és méretének pontos
megjelölésével;
az elhelyezni kívánt berendezés, egyéb tárgy tervei olyan méretarányban, amely a részleteket is
egyértelműen ábrázolja: betűforma, illetve felirat egységes megjelenése, színek megjelölése;
1:1000 vagy 1:500 méretarányú forgalomterhelési tervet, amennyiben a közterület-használat a közúti
forgalmat befolyásolja;
közútkezelői hozzájárulást, amennyiben a közterület-használat közutat érint>
idényjellegű és alkalmi árusítás esetén a mobil árusító eszköz megjelenését ábrázoló tervet vagy
fényképet;
vendéglátó-ipari előkertnél nyilatkozat a nyitva tartás időtartamáról;
élelmiszerek, illetve élelmiszer jellegű termékek árusításához szükséges állat-egészségügyi hatósági
engedélyt
a tevékenység gyakorlására jogosító okiratokat bemutatás céljából;
rendezvényekhez kapcsolódó árusítás és szórakoztató tevékenység esetén a közterület-takarítási díj
megfizetését igazoló bizonylatot;
településkép védelméről szóló rendelet hatálya alá tartozó közterület-használat vonatkozásában egy
évnél nem régebbi településképi igazolást.”
2. melléklet a 11/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
Használati díjak
Használat megnevezése
I.

KÖRZETEK
II.
III.

Mértékegység
IV.

1) Árusító és egyéb fülke:
- idény jellegű árusítás
- ideiglenes jellegű építmény
2) Alkalmi árusítás

1100
500
700

900
360
600

700
300
500

650
250
400

Ft/m2/hó
Ft/m2/hó
Ft/nap/ m2

3) Vendéglátó-ipari előkert

700

600

500

300

Ft/m2/hó

4) Javító-szolgáltató tevékenység

300

250

200

150

Ft/m2/hó

500
300

400
200

300
150

200
100

Ft/m2/hó
Ft/m2/hó

200
2000

160
1500

100
1100

60
700

Ft/m2/nap
Ft/m2/hó

-

1500

1100

700

Ft/m2/hó

2500

2000

5) Építési munkával kapcsolatos:
- építési anyag tárolás és
- állványozás
6) Közterület-bontással járó munkálatok
esetén
7) Üzemképtelen jármű
8) Tehergépkocsi + autóbusz
(3500 kg össztömeg alatti)
9) Hirdető-berendezés
(hasznos felület)
10) Mozgó árusítás
11) Mozgóbolt

1500
1000
egységesen

Ft/m2/hó
11.000,- Ft/ hó /db

egységesen

180.000,- Ft/ év /db

12) TAXI – bérkocsi, gépkocsinként

egységesen

1.100,- Ft/ hó /gk

13) Kiállítás

egységesen

160,- Ft / m2 /hét

14) Reklámcélú bemutató
15) Mutatványos és cirkuszi tevékenység:
évi
havi
napi
tárolás

30

25

20

15

Ft / m2 /nap

75
-

70
50

50
35

45
20

Ft/m2/év
Ft/m2/hó
Ft/m2/nap
Ft/m2/hó

16) Közhasználatra még át nem adott
közterület ideiglenes hasznosítása
17) Népkerti rendezvény díja

18) Közterületbe nyúló üzlethomlokzat
(portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető
(előtető), ernyőszerkezet, hirdetőberendezés (fényreklám), cég- és címtábla
19) Légtérben kifüggeszthető transzparens
20) Népkerten kívüli egyéb rendezvény díja
21) Rendezvényhez, mutatványos és
cirkuszi tevékenységhez kapcsolódó hirdetőberedezések
22) Cég-, termékbemutató

egységesen
16,- Ft/m2/hó
0 - 500 m2-ig terjedő használat esetén
20.000 Ft/nap
501 – 1000 m2- ig terjedő használat esetén: 40.000 Ft/nap
1000 – 5000 m2-ig terjedő használat esetén: 200.000 Ft/nap
5001 – a teljes területre terjedő használat esetén: 500.000 Ft/nap
2000

1500

1100

700

150

100

75

50

30.000

25.000

20.000

15.000

23) Árusító-, bankautomaták üzemeltetése
24) Szórólap, tájékoztató osztása, egyéb
máshová nem sorolható rendezvény,
standos formában.
25) Gyülekezési jogról szóló törvény hatálya
alá nem tartozó tevékenység gyakorlásához
szükséges pult, asztal, színpad stb.
elhelyezése.

800

700

Ft/m2/nap
Ft/nap
100 Ft/m2/nap

egységesen

1.000

Ft/m2/hó

600

Ft/m2/nap
700 Ft/m2/hó

egységesen
5.000

4.000

2.000

1.000

Ft/m2/nap

5.000

4.000

2.000

1.000

Ft/m2/nap”

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete
a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 63/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 17. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 63/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3.
§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A térfigyelő rendszert a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Rendészeti Osztálya (a
továbbiakban: Rendészeti Osztály) üzemelteti és kezeli.”
2. § A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A Rendészeti Osztály a térfigyelő rendszer kezelésére – az azzal készített álló- és mozgókép felvételek
rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására, valamint a fentiekben nem említett bármely más
adatkezelésre – kizárólag a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, az ezen jogszabályok

alapján a jegyző által kibocsátott Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatban, valamint az Önkormányzati
Rendészeti Osztály Szolgálati Szabályzatában meghatározottak szerint jogosult.”
3. § A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2015. május 4-én lép hatályba és 2015. május 5-én hatályát veszti.
Hatvan, 2015. április 30.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

1. melléklet a 12/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 63/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
Képfelvevők helye és a képfelvevőkkel megfigyelt közterületek felsorolása
1. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

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

2. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

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

3. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

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

4. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

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

5. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

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

6. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

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

7. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

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

8. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

Horváth M. út 12., 10 emeletes épület tető
Horváth M. út - Pázsit utca - Hatvan városi panoráma

9. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

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

10. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

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

11. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

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

12. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

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

13. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

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

14. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

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

15. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

Mészáros L. út - Szapári utca kereszteződés
Mészáros L. út - Szapári utca - Kiss Ernő utca

16. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

17. kamera
Telepítési hely:

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

számú

főút

57+200

Megfigyelt terület:

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

18. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

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

19. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

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

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

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

Megfigyelt terület:

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

22. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

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

23. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

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

24. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

25. kamera
Telepítési hely:
Megfigyelt terület:

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

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

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete
a levegőminőség védelméről szóló 18/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontja szerinti feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. § A levegőminőség védelméről szóló 18/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A rendelet területi hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – Hatvan város közigazgatási
területére terjed ki.
(2) A rendelet avar- és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó szabálya Hatvan város belterületére terjed
ki.
(3) A rendelet személyi hatálya azokra a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli
szervezetekre, társaságokra terjed ki, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel Hatvan város közigazgatási területén
működnek, tevékenykednek vagy tartózkodnak.”
2. § A R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A rendelet alkalmazásában:
a) légszennyező anyag: a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 2. § 22. pontjában meghatározott káros hatást gyakorló anyag;
b) levegőterhelés (emisszió): a Korm. rendelet 2. § 27. pontja szerint légszennyező anyag levegőbe jutása;
c) avar- és kerti hulladék: fű, avar, lehullott falomb, növényi szár, gyökérmaradvány, nyesedék, egyéb növényi
maradvány
d) belterület: a területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 1. § 1. pontja szerinti
meghatározás, a település közigazgatási területének – jellemzően a település történetileg kialakult, összefüggő,
beépített vagy beépítésre szánt területeket tartalmazó – a helyi építési szabályzatban kijelölt része;”
3. § (1) Ez a rendelet 2015. május 4-én lép hatályba és 2015. május 5-én hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a R. 6., 8. és 9. §-a.
Hatvan, 2015. április 30.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
R.) 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat alapításával vagy fenntartásával működő intézmény a rábízott korlátozottan
forgalomképes önkormányzati vagyontárgy használatára és hasznosítására közfeladat ellátása céljából jogosult,
ezen túlmenően az intézmény közfeladatának veszélyeztetése nélkül az ingatlant ellenérték fejében használatba
adhatja. Az intézmény nem jogosult az ekként rábízott önkormányzati vagyon hasznosítása során a vagyontárgy
egészben vagy részben történő elidegenítésére, közhiteles nyilvántartásba bejegyezhető módon való
megterhelésére, biztosítékul való lekötésére, fennálló tartozás fedezetéül való felajánlására.”
2. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 1/A. melléklete helyébe a 2. melléklet lép..
(3) A R. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2015. május 4-én lép hatályba és 2015. május 5-én hatályát veszti.

Hatvan, 2015. április 30.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

(A 14/2015. (V. 1.) sz. önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!)

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából történő adatszolgáltatásról

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény 21. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által vezetett polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásából a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény (a továbbiakban: Nytv.) 17. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adatokat az önkormányzat és
szervei az alábbi feladataik ellátásához jogosultak igényelni:
a) adóügyi igazgatás;
b) pénzügyi igazgatás és gazdálkodás;
c) helyi közbiztonsággal kapcsolatos önkormányzati feladatok;
d) személyzeti-, munkaügyi-, humánpolitikai feladatok;
e) mezőőri járulékkal kapcsolatos feladatok;
f) környezetvédelmi feladatok;
g) állatvédelemmel kapcsolatos feladatok;
h) településkép védelmi és építésügyi hatósági feladatok;
i) önkormányzat által magánszemélyek részére történő ingyenes vagy kedvezményes juttatás nyújtásával
kapcsolatos feladatok.
(2) Az e rendelet alapján teljesített adatszolgáltatást is fel kell tüntetni a Nytv. 31. §-a szerint vezetett
adatszolgáltatási nyilvántartásban.
2. § Ez a rendelet 2015. május 4-én lép hatályba.
Hatvan, 2015. április 30.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2015. ÁPRILIS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI
Határozat száma

: 246/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 30-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. Beszámoló a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 2014. évi működéséről
2. Előterjesztés Beregszász Megyei Jogú Város támogatásáról
3. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. II. félévi feladat-végrehajtási
tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének
felhasználásáról, 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról
4. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. II. félévi feladatvégrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének
felhasználásáról, 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról
5. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. II.
félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági
mellékletéről és adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról
6. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet számviteli törvény szerinti beszámolójáról, adózás utáni
eredményének felhasználásáról
7. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit
Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról, az
alapító okirat módosításáról
8. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal, valamint a Florisz-Gourmet Korlátolt Felelősségű
Társasággal kötendő háromoldalú megállapodásról
9. Előterjesztés a Florisz-Gourmet Kft.-vel megkötött bérleti szerződés módosításáról
10. Előterjesztés a Floris-Gourmet Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött bizományosi szerződés
megszüntetéséről
11. Előterjesztés a 32/2015. (I. 29.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról
12. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.vel megkötött közszolgáltatási szerződés kiegészítéséről
13. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról. Beszámoló az önkormányzat 2014. évi
gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről
Előterjesztő, előadó az 1-13. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
14. Beszámoló az önkormányzat 2014. évi adóztatási tevékenységéről
Előterjesztő, előadó: dr. Szikszai Márta jegyző
15. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2014. évi éves belső ellenőrzési jelentéséről
16. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi zárszámadásáról. Beszámoló a Társulás
2014. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről
17. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2014.
évi zárszámadásáról. Beszámoló a Társulás 2014. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről
18. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Hegyőrség Civil Egyesület között létrejövő
megállapodásról
19. Előterjesztés a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvánnyal kötendő együttműködési
megállapodásról
20. Előterjesztés a Hatvani Százszorszép Óvoda óvodavezetője közalkalmazotti jogviszonyának
megszüntetéséről
21. Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázatának
elbírálásáról
22. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és
Muzeális Gyűjtemény igazgatói (magasabb vezetői) pályázatának kiírásáról
23. Előterjesztés a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola
intézményvezetői pályázatáról
24. Előterjesztés a Hatvani Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ujjáalakulásáról
Előterjesztő, előadó a 15-24. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
25. Tájékoztató Hatvan város védőnői szolgálatainak 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztő, előadó: Lestyán Balázs alpolgármester
26. Beszámoló az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előterjesztő, előadó: dr. Szikszai Márta jegyző

27.
28.
29.
30.
31.

Előterjesztés a méhnyakrák elleni védőoltásról
Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról
Előterjesztés a Hatvani Városi Strandfürdő működési rendjének módosításáról
Előterjesztés a Hatvani Volán Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról
Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló
15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
32. Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 63/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet
módosításáról
33. Előterjesztés a levegőminőség védelméről szóló 18/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
34. Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
35. Előterjesztés a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából történő adatszolgáltatásról
szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról
36. Előterjesztés a „Hatvani Szent István Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése” tárgyú
közbeszerzési eljárás megindításáról
37. Előterjesztés a „Kalandozzunk kerékpárral a Zagyva-folyó mentén” című pályázat üzleti marketingjével
kapcsolatos döntésről
38. Előterjesztés pályázat benyújtásáról gyermekétkeztetésre
39. Előterjesztés az „Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó
szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárások
megindításáról
40. Előterjesztés a Tourinform iroda bérleti szerződésének megszüntetéséről
41. Előterjesztés a Tourinform iroda kialakításával kapcsolatos döntésről
42. Előterjesztés a Tourinform iroda létesítéséhez kapcsolódóan a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal
létszámkeretének módosításáról
43. Előterjesztés Hatvan Város Településfejlesztési Koncepciójának célrendszeréről
44. Tájékoztató Hatvan város integrált településfejlesztési stratégiájának megalapozó vizsgálatáról
45. Előterjesztés a 3. és a 21. sz. főút csomópontjában dísztó építéséhez szükséges ingatlanok átadásáról
46. Előterjesztés a Hatvan, István király utcai út földrészletek tulajdoni viszonyának rendezéséről
47. Előterjesztés egyes tervezési feladatokkal kapcsolatos döntésről
48. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel
kapcsolatos döntésekről
49. Előterjesztés a közvilágítás aktív elemeinek karbantartásáról
50. Előterjesztés a Kossuth téren elhelyezésre került mobil műjégpálya üzemeltetésével kapcsolatos
beszámolóról
51. Beszámoló Hatvan város közrend-közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő, előadó a 27-51. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
52. Egyebek
ZÁRT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a „Hatvany Irén kitüntető emlékérem – az ifjúságért” kitüntetés adományozásáról
2. Előterjesztés bírósági ülnökök választásáról
3. Előterjesztés kártérítési ügyben hozandó döntésről
Előterjesztő, előadó az 1-3. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester”
Határozat száma

: 247/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 226. (II. 27.), 495. (V. 29.), 575. (VI. 26.), 623. (VII. 24.), 650.
(VIII. 19.), 737. (IX. 11.), 918. (XI. 27.), 988., 995. (XII. 11.) 2014. évi; 9., 16., 17., 28., 37., 39., 40., 41., 43. (I. 29.),
57. (II. 12.), 75. (II. 18.), 80., 88., 89., 91., 92., 93., 100., 114., 118., 119., 120., 121., 122., 123., 124., 125., 126.,
127., 129., 133. (II. 26.), 152., 153., 159., 160., 161., 163., 164., 165., 168., 169., 170., 171., 176., 177., 178., 179.,
180., 181., 186., 202., 205. (III. 26.) 2015. évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott
polgármesteri beszámolót elfogadja.”
Határozat száma

: 248/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 2014. évi
működéséről szóló beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 8. (tájékoztatásra)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 249/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Beregszász Megyei Jogú Város, mint testvértelepülés részére
1 millió forint összegű anyagi támogatást nyújt. A fenti összeget Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló

6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete alapján az általános tartalék terhére biztosítja. A képviselő-testület
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatási szerződés megkötésére.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 15.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 250/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) bekezdésére tekintettel a Hatvani Közétkeztetési
Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. második féléves feladat-végrehajtásáról szóló szöveges beszámolóját
elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 8.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 251/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű
Társaság 2014. évre szóló egyszerűsített éves beszámolóját és kiegészítő mellékletét 69 462 eFt eszköz-forrás
egyező végösszegével elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 8.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 252/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa
a társaság 19 883 eFt mérleg szerinti eredményét elfogadja, és akként határoz, hogy a 2014. évi mérleg szerinti
eredményt az eredménytartalékba helyezi.”
Határidő
Felelős

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

: 253/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb
szerve a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét
elfogadja.”
Határidő
Felelős

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

: 254/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és egyszemélyes
tulajdonosa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) bekezdésére tekintettel a Hatvani
Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. második féléves feladat-végrehajtásáról szóló
szöveges beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 8.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 255/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és egyszemélyes
tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság 2014. évre szóló egyszerűsített éves beszámolóját és kiegészítő mellékletét 6 754 eFt
eszköz-forrás egyező végösszegével elfogadja.”

Határidő
Felelős

: 2015. május 8.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 256/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és egyszemélyes
tulajdonosa a társaság 779 eFt mérleg szerinti eredményét elfogadja, és akként határoz, hogy a 2014. évi mérleg
szerinti eredményt az eredménytartalékba helyezi.”
Határidő
Felelős

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

: 257/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és
legfőbb szerve a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. gazdasági évre vonatkozó
üzleti tervét elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 8.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 258/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.;) alapítója és
egyszemélyes tulajdonosa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) bekezdésére tekintettel a
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. második féléves feladatvégrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 8.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 259/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.;) alapítója és
egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évre szóló egyszerűsített éves
beszámolóját és kiegészítő mellékletét 492 253 e Ft eszköz-forrás egyező végösszegével elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 8.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 260/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.;) alapítója és
egyszemélyes tulajdonosa a társaság -3 513 eFt mérleg szerinti eredményét elfogadja, és megállapítja, hogy a
társaság -3 513 e Ft mérleg szerinti eredménye alapján döntést nem kell hoznia a 2014. évi adózás utáni
eredmény felhasználása tárgyában.”
Határidő
Felelős

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

: 261/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.;) alapítója és
egyszemélyes tulajdonosa az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29. §-a értelmében a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Kft. 2014. évre vonatkozó közhasznúsági éves beszámolóját elfogadja.”

Határidő
Felelős

: 2015. május 8.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 262/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.;) egyszemélyes
tulajdonosa és legfőbb szerve a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
2015. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét elfogadja.”
Határidő
Felelős

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

: 263/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 Hatvan,
Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András alpolgármestert arra,
hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén részt vegyen és azon Hatvan Város Önkormányzatát
képviselje.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 Hatvan,
Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András alpolgármestert arra,
hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
4. §-a értelmében a táraság 2014. évre szóló éves beszámolójának elfogadása tárgyában.
3.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 Hatvan,
Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András alpolgármestert arra,
hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon a szövetkezet 1 642 eFt mérleg szerinti
eredményének elfogadásának a tárgyában azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt a szövetkezet közgyűlése
a tartalékba helyezze.
4.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 Hatvan,
Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András alpolgármestert arra,
hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon a szövetkezet 2014. évi tevékenységéről
szóló beszámolójának elfogadása tárgyában.
5.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 Hatvan,
Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András alpolgármestert arra,
hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon a szövetkezet 2015. évi üzleti tervének
elfogadása tárgyában.”
Határidő
Felelős

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

: 264/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan,
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Pádár Sándor 3000 Hatvan, Hegyalja út 62. szám alatti
lakos felügyelőbizottsági tag tisztségéről való lemondását 2015. március 28. napi hatállyal tudomásul veszi.”
Határidő
Felelős

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

: 265/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan,
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság felügyelőbizottsági tagjának Sáfrány László
3000 Hatvan, Szapáry út 32/a. szám alatti lakost 2015. április 30. napjától 2018. november 28. napjáig tartó
határozott időtartamra megválasztja. A felügyelőbizottsági tag tisztségét ingyenesen látja el.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 30.
: Hatvan város polgármestere

Határozat száma

: 266/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan,
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot
módosító okirat szövegét elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a
társaság vonatkozásában a szükséges alapítói határozatokat meghozza, és a cégbíróság felé az alapító okirat
módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratokat aláírja.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 8.
: Hatvan város polgármestere

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapító okiratot módosító okirat
Alapító az Egri Törvényszék Cégbíróságon a 10-09- 032167 cégjegyzékszámon bejegyzett Széchenyi Zsigmond
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapító
okiratát 2015. április 30. napjával az alábbiak szerint módosítja:
20./ Felügyelő Bizottság
A felügyelő bizottság tagjai:
1./ Sáfrány László (lakik: 3000 Hatvan, Szapáry út 32/a.; anyja neve: Juhász Mária);
2./ Kurucz Anikó (lakik: 3000 Hatvan, Nádasdy Tamás u. 5. 3/11., an..: Antal Csilla)
3./ Szabó Ottó (lakik: 3000 Hatvan, Tabán út 13-21. 2/18.; an: Rádóczi Mária),
A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2013. november 28. napjától kezdődő hatállyal 2018. november 28.
napjáig tartó határozott időtartamra szól.
Sáfrány László felügyelőbizottsági tag megbízatása 2015. április 30. napjától kezdődő hatállyal 2018. november
28. napjáig tartó határozott időtartamra szól.
A felügyelő bizottság tagjai sorából választ elnököt, szükség esetén elnökhelyettest.
Határozatképes, ha a bizottság mindhárom tagja jelen van. Határozatát a jelenlevők egyszerű szótöbbségével hozza.
A felügyelő bizottság tagjai külön okirat keretében nyilatkoznak, hogy személyükben a vonatkozó törvényekben
meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, és a felügyelő bizottsági taggá történő megválasztásukat elfogadják.
A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését.
Ennek keretében a vezető tisztségviselőktől és a társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérnek,
a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja.
A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a gazdasági társaság legfőbb szerve elé terjesztett valamennyi fontosabb
jelentést, továbbá a mérleget és a vagyonkimutatást.
A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a társaság legfőbb szerve csak a
felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.
A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
A felügyelő bizottság tagját e minőségében a társaság alapítja, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti.
Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a
kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon
belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés
összehívására.
A felügyelő bizottság egyebekben ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a társaság legfőbb szerve hagy jóvá.
Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincsen aki az
ülését összehívja, a társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében
köteles összehívni a társaság legfőbb szervének ülését.
A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó
jelleggel is megoszthatja tagjai között.
A felügyelő szerv tagja az alapító ülésén tanácskozási joggal részt vesz.
Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a
gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve az
alapító érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak
napirendjére.

A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől
jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet
könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha
arról szerez tudomást, hogy
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény
(mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre
jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított harminc napon
belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is
jogosult.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a
felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) a vezető szerve elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem
pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Az alapító okiratot módosító okiratot Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 266/2015.(IV.30) számú
határozatával hagyta jóvá.
Jelen alapító okiratot módosító okiratot alapító elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratával egyezőt,
cégszerűen, jóváhagyólag aláírta.
Hatvan, 2015. április 30.
Hatvan Város Önkormányzata
Alapító
képviseli: Horváth Richárd polgármester
Jelen okiratot készítettem
és ellenjegyzem:
Hatvan, 2015. április 30.
Határozat száma

: 267/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Florisz-Gourmet Korlátolt Felelősségű Társasággal
(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 23. 1/2; cg.száma: 10-09-034300), valamint a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal
(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) megállapodást köt jelen határozat mellékletét képező okirat keretében a
hatvani 5226 hrsz-ú ingatlan bérlete tárgyában, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás
aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 8.
: Hatvan város polgármestere

MEGÁLLAPODÁS
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről
Hatvan Város Önkormányzata
- székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- PIR száma: 729392
- adószáma: 15729394-2-10
- képviseli: Horváth Richárd polgármester
másrészről:
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
- székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- cg.száma: 10-09-032167
- adószáma: 23467323-2-10
- képviseli: Nagy Ferenc ügyvezető
valamint
Floris-Gourmet Kft.
- székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 23. 1/2.
- cg.száma: 10-09-034300
- adószáma: 24743820-2-10
- képviseli: Szabó Zoltán ügyvezető
között az alábbi feltételekkel:
Előzmények
1./ Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság, mint bérbeadó bérleti szerződést kötött a Florisz-Gourmet Korlátolt Felelősségű társasággal, mint
bérlővel a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Járási Földhivatala Ingatlan-nyilvántartásában a
hatvani 5226 hrsz. alatt felvett ingatlan vonatkozásában.
2./ Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság az 1./ pontban megjelölt ingatlan vagyonkezelőjeként volt jogosult az ingatlan bérbeadására
Hatvan Város Önkormányzatával, mint Tulajdonossal megkötött vagyonkezelés szerződés alapján.
3./ Hatvan Város Önkormányzata és Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság a közöttük megkötött vagyonkezelési szerződést 2015. január 15.
napján bérleti joggal terhelten megszüntették, mely ingatlanon a vagyonkezelési jog megszűntetését követően a bérleti
jog fennállását az Önkormányzat tudomásul vette.
4./ Tekintettel arra, hogy Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság vagyonkezelői joga az 1./ pontban megjelölt ingatlan vonatkozásában
megszűnt, így nem jogosult annak bérbeadására.
5./ Szerződő Felek jelen okirat aláírásával megállapodnak abban, hogy Florisz-Gourmet Kft. bérleti jogát változatlan
tartalommal fenntartják akként, hogy a bérbeadó pozíciójába Hatvan Város Önkormányzat, mint tulajdonos 2015.
április 30. napjával belép.
6./ Jelen okirat aláírásával Hatvan Város Önkormányzata bérbeadóként magára nézve kötelezőnek ismeri el a Széchenyi
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
és Florisz-Gourmet Kft. megkötött bérleti szerződés rendelkezéseit, és azokat változatlan formában fenntartják.
7./ Szerződő Felek nyilatkozzák, hogy Florisz-Gourmet Kft. és Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság egymással 2015. január 15. napjával
elszámolnak, ettől az időponttól fogva Hatvan Város önkormányzata lesz jogosult a bérleti díjra, és Florisz-Gourmet
Kft. csak és kizárólag Hatvan Város Önkormányzata részére teljesítheti bérleti díj fizetési kötelezettségét.
8./ Florisz-Gourmet Kft. jelen okirat aláírásával nyilatkozza, hogy jelen megállapodás tárgyát képező ingatlan 2015.
január 15. napjától folyamatosan használja, ezidő alatt végig birtokon belül volt, az ingatlannal kapcsolatos rezsifizetési
kötelezettségének eleget tett. Hatvan Város Önkormányzata és Florisz Gourmet Kft. megállapodnak abban, hogy a
2015. január 15. napja és 2015. április 30. napja közötti időszakra Florisz-Gourmet Kft. használati díjat fizet Hatvan
Város Önkormányzata részére az ingatlan használatáért. A használati díj mértékét Hatvan Város Önkormányzata és
Florisz-Gourmet Kft. az ingatlanért fizetett bérleti díjjal egyező mértékben határozzák meg.
9./ Szerződő Felek nyilatkozzák, hogy Magyarországon bejegyzett, illetőleg nyilvántartásba vett jogi személyek.
Szerződő Felek képviselői nyilatkozzák, hogy törvényes képviseleti joggal rendelkeznek az általuk képviselt jogi
személy nevében történő eljárására és jognyilatkozatok megtételére.
10./ Jelen okirat aláírásához Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 267/2015. (IV. 30.) számú határozatával
hozzájárulását adta.

11./ Felek jelen jogviszonyukból eredő vitás kérdéseket tárgyalás útján rendezik. Amennyiben nem vezet eredményre
úgy hatáskörüktől függően a Hatvani Járásbíróság, illetőleg az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét köti ki.
Jelen okiratot Felek, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt, elolvasás és kellő megértés után, cégszerűen
jóváhagyólag aláírták.
Hatvan, 2015. április ….
Hatvan Város Önkormányzata
képv.: Horváth Richárd polgármester

Florisz-Gourmet Kft.
képv.: Szabó Zoltán ügyvezető

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
képv: Nagy Ferenc ügyvezető
Határozat száma

: 268/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Florisz-Gourmet Korlátolt Felelősségű Társasággal
(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 23. 1/2.; cg.száma: 10-09-034300) 2013. október 31. napján megkötött
bérleti szerződést a jelen határozat mellékletét képező módosító okirat rendelkezéseinek megfelelően módosítja,
és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződést módosító okirat aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 8.
: Hatvan város polgármestere

BÉRLETI SZERZŐDÉST
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről
Hatvan Város Önkormányzata
- székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- PIR száma: 729392
- adószáma: 15729394-2-10
- képviseli: Horváth Richárd polgármester
- mint Bérbeadó (a továbbiakban, Bérbeadó)
másrészről:
Florisz-Gourmet Kft.
- székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 23. ½.
- cg.száma: 10-09-034300
- adószáma: 24743820-2-10
- képviseli: Szabó Zoltán ügyvezető
- mint Bérlő (a továbbiakban, Bérlő)
között az alábbi feltételekkel:
1./ Szerződő Felek előadják, hogy 2013. október 31. napján bérleti szerződést kötöttek egymással a szerződés 1./
pontjában meghatározott ingatlanok vonatkozásában.
2./ A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 50. §(2) bekezdése alapján Szerződő Felek egyező közös akarattal
megállapodnak abban, hogy a Ptk. hatálybalépése előtt kötött szerződésüket teljes egészében az új Ptk. hatálya alá
helyezik.”
3./ Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy 1./ pontban megjelölt bérleti szerződés következő pontjait az alábbiak
szerint közös megegyezéssel módosítják:
-

Szerződő Felek törlik a bérleti szerződés 1.) i) pontját – az Ady Endre Könyvtár – Főtéri Kávézó 3000 Hatvan,
Kossuth tér 3. szám alatti ingatlan a továbbiakban nem képezi
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti szerződés 3.a.) pontjának első mondatát az alábbiak
szerint módosítják:

„Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj havi nettó 150.000,-Ft + 27% ÁFA, 40.500,-Ft, azaz
bruttó 190.500,-Ft.(Egyszázkilencvenezer-ötszáz forint).
4./ A jelen okirat keretében történt módosítással a 2013. október 31. dátummal megkötött bérleti szerződés jelen
módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
5./ Szerződő Felek nyilatkozzák, hogy Magyarországon bejegyzett, illetőleg nyilvántartásba vett jogi személyek.
Szerződő Felek képviselői nyilatkozzák, hogy törvényes képviseleti joggal rendelkeznek az általuk képviselt jogi
személy nevében történő eljárására és jognyilatkozatok megtételére.
6./ Jelen bérleti szerződés módosításhoz Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 268/2015. (IV. 30.) számú
határozatával hozzájárulását adta.
Jelen Bérleti szerződét módosító okiratot Felek, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt, elolvasás és kellő
megértés után, cégszerűen jóváhagyólag aláírtak.
Hatvan, 2015. április ….. napja
Hatvan Város Önkormányzata
bérbeadó
képv.: Horváth Richárd polgármester
Határozat száma

Florisz-Gourmet Kft.
bérlő
képv.: Szabó Zoltán ügyvezető

: 269/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Floris-Gourmet Korlátolt Felelősségű Társasággal
(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 23. 1. em. 2. cg.száma: 10-09-034300, adószáma: 24743820-2-10,
képviseli: Bési Viktor ügyvezető) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:281.§ (1) bekezdés
alapján 2014. május 29. napján megkötött bizományosi szerződést a jelen határozat mellékletét képező
bizományosi szerződést megszüntető okirat rendelkezései szerint közös megegyezéssel megszünteti.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bizományosi szerződést megszüntető okirat
aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 8. (szerződés aláírása)
: Hatvan város polgármestere

Bizományi szerződést
(értékesítési bizomány)
MEGSZÜNTETŐ OKIRAT
Amely létrejött egyrészről
HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- PIR: 729392
- statisztikai számjele: 15729394-8411-321-10
- adószáma: 15729394-2-10
- bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10403538-49575051-56561001
- képviseli: Horváth Richárd polgármester
- mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó)
másrészről:
FLORISZ-GOURMET KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 23. 1. em. 2.
- cégjegyzékszáma: 10-09-034300
- statisztikai számjele: 24743820-5629-113-10.;
- adószáma: 24743820-2-10
- bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10403538-50526648-68521006
- képviseli: Szabó Zoltán ügyvezető önálló cégjegyzési joggal
- mint Bizományos (továbbiakban: Bizományos),
(együtt a továbbiakban: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1./ Szerződő Felek előadják, hogy egymással bizományosi szerződést kötöttek 2014. május 29. napján, azzal, hogy
bizományos saját nevében, de a megbízó javára értékesíti a megbízó tulajdonában álló, 1000 (ezer) darab „A hatvani
Grassalkovich-kastély története” című kiadványt.
2./ Felek a közöttük fennálló bizományosi szerződést a szerződés 7. pontjára tekintettel 2015. április 30. napjával közös
megegyezéssel megszüntetik.
3./ Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a 2015. április 30. napjáig nem értékesített kiadványok Hatvan Város
Önkormányzata tulajdonát képezik, így Bizományos köteles megbízó részére ezen példányokat haladéktalanul,
de legkésőbb 2015. május 8. napjáig átadás-átvételi jegyzőkönyv mellett átadni.
4./ A szerződés megszüntetése miatt a felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymással külön okirat keretében 2015.
május 8. napjáig tételesen elszámolnak, illetve a szerződés szerinti feladatot a megbízott dokumentáltan átadni köteles.
Megbízott köteles a szerződés szerinti feladat ellátásához szükséges valamennyi dokumentumot jegyzőkönyvi rögzítés
mellett átadni megbízó képviselőjének.
5./ Bizományos az illetékes Törvényszék Cégbírósága által bejegyzett jogi személyiségű gazdasági társaság.
6./ Szerződő felek között vitás kérdés nincs. Jelen jogviszonyt megszűntetésből eredő netáni per esetére felek kikötik a
Hatvani Járásbíróság kizárólagos illetékességét és annak az okirat aláírásával egyidejűleg alávetik magukat.
7./ Jelen megszüntető okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről rendelkezései az irányadók.
8./ Jelen bizományosi szerződést Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 269/2015.(IV.30.) számú
képviselő-testületi határozatával jóváhagyta.
Jelen okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt saját kezűleg,
cégszerűen, jóváhagyólag aláírták.
Hatvan, 2015. április 30.
Floris-Gourmet Kft
képv: Szabó Zoltán ügyvezető
Bizományos

Hatvan Város Önkormányzata
képviseli: Horváth Richárd polgármester
Megbízó
Határozat száma

: 270/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 32/2015. (I. 29.) számú határozatát úgy módosítja, hogy a
„2015. április 30-i képviselő-testületi ülésre” szövegrész helyébe a „2015. május 28-i képviselő-testületi ülésre”
szöveg lépjen.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 28.
: a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője
Határozat száma

: 271/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3000 Hatvan, Tarjáni út 3.,
cg.száma: 10-09-033600, adószáma: 24183219-2-10) tagja a társasággal a hulladékgazdálkodási feladatok
ellátása céljából megkötött közszolgáltatási szerződést kiegészíti a jelen határozat mellékletét képező okirat
szerinti tartalommal.
A képviselő-testület a közszolgáltatási szerződést kiegészítő okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan
város polgármesterét annak aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 8.
: Hatvan város polgármestere

Megállapodás közszolgáltatási szerződés kiegészítéséről
amely létrejött egyrészről a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Kft. (székhelye: 3000 Hatvan, Tarjáni út 3., cégjegyzékszám: 10-09-033600, adószám: 241832192-10, bankszámlaszám: 10403538-50526677-49571011, KÜJ-azonosító: 103090571, KTJ-azonosító:

102007924, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély száma: 14/7047-11/2013, képviseletében: Soós
Péter), mint Közszolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató)
másrészről a(z)
Hatvan Város Önkormányzata (cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., adószám: 15729394-2-10, képviseli:
Horváth Richárd), mint Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat), együtt Felek
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
1. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat 2014. december 11. napján közszolgáltatási szerződést kötött
Hatvan közigazgatási területén keletkező szilárd kommunális hulladék összegyűjtése, elszállítása és
ártalmatlanításra történő elhelyezése tárgyában.
2. Felek a jelen megállapodásban is rögzítik, hogy a fentiek alapján megkötött szerződésben foglaltak
szerződésszerűen teljesültek, illetve jelenleg is szerződésszerűen teljesülnek.
3. Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató az OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit
Kft. által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV.
törvény alapján benyújtott kérelme alapján kiadott A-287/2014 sorszámú, A/I minősítési osztályú,
2014. október 18. napján kiadott minősítő okirattal rendelkezik.
Közszolgáltató kijelenti, hogy továbbra is megfelel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
(továbbiakban Ht.) 2. § 37. pontjában foglalt közszolgáltató fogalomnak, továbbá a Ht. 90. § (8)
bekezdésének.
Felek a jelen pontban hivatkozott engedélyekre tekintettel is kifejezetten rögzítik, hogy a jelen
megállapodásukkal a 2014. december 11. napján megkötött közszolgáltatási szerződésükben
foglaltakat megerősítik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:111. § (1)
bekezdésére tekintettel, és az abban foglalt jogokat és kötelezettségeket magukra nézve
kötelezőnek ismerik el.
5. A közszolgáltatási szerződés jelen kiegészítő megállapodással együtt értelmezendő.
4. A jelen megállapodást a felek átolvasták, áttanulmányozták és azt, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Hatvan, 2015. április 30.
Önkormányzat
Határozat száma

Közszolgáltató
: 272/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. évi gazdálkodásról és annak pénzügyi
teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja.”
Határidő
Felelős

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

(A 272/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!)
Határozat száma

: 273/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
138. § (3) bekezdés g) pontjára történő hivatkozással az önkormányzat 2014. évi helyi adózási tevékenységéről
szóló beszámolót – jelen határozat mellékletét képező tartalommal – elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 30.
: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

(A 273/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)

Határozat száma

: 274/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a belső ellenőrzés által a 2014. évi belső ellenőrzések
végrehajtásáról szóló, jelen határozat mellékletét képező éves ellenőrzési jelentést elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 30.
: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

(A 274/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 275/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1. és 2. mellékletét
képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2014. évi zárszámadási javaslatát, annak
mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik:
a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal )
csökkentett bevételi főösszegét
278.931 e Ft-ban
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét
állapítja meg.

276.840 e Ft-ban

A bevételek és kiadások megbontása a társulás vonatkozásában ezen határozat 1. és 2. mellékletében
találhatóak.”
Határidő
Felelős

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

(A 275/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!)
Határozat száma

: 276/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1. és 2. mellékletét
képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és
Egészségügyi Szolgálat 2014. évi zárszámadási javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket
részletezik:
a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal )
csökkentett bevételi főösszegét
299.118 e Ft-ban
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét
állapítja meg.

298.820 e Ft-ban

A bevételek és kiadások megbontása a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat vonatkozásában ezen
határozat 3. és 4. mellékletében találhatóak.
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat tényleges létszámát ezen határozat 5. melléklete alapján
elfogadja.”
Határidő
Felelős

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

(A 276/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!)
Határozat száma

: 277/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Szociális, Gyermekjóléti és
Egészségügyi Társulás és az általa fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi
zárszámadási javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik:
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás maradványa: 2091 e Ft, mely intézmény finanszírozásként
kerül felhasználásra:
dologi kiadás:
2091 e Ft
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat maradványa: 854 e Ft, mely az alábbiakban kerül
felhasználásra:
személyi jellegű:
221 e Ft

munkaadót terhelő:
dologi kiadás:
Határidő
Felelős

446 e Ft
187 e Ft”

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

: 278/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás
vagyonmérlegét 3329 e Ft főösszeggel elfogadja.
A társulás vagyonmérlegét ezen határozat melléklete tartalmazza.”
Határidő
Felelős

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

(A 278/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 279/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat mellékletét képező,
a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2014. évi zárszámadási
javaslatát, melyek az alábbi tételeket részletezik:
a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal )
csökkentett bevételi főösszegét
409 946 e Ft-ban
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét
állapítja meg.

392 550 e Ft-ban

A bevételek és kiadások megbontása a társulás vonatkozásában az 1. sz. mellékletben találhatóak.
Egyenleg: 17 396 e Ft”
Határidő
Felelős

: 2015. április 30.
: Hatvan város polgármestere

(A 279/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 280/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2014. évi zárszámadási javaslatát, annak mellékleteit, melyek
az alábbi tételeket részletezik:
A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás pénzmaradványa: 17 396 e
Ft, mely az alábbiakban kerül felhasználásra:
 helyi adók, egyéb vám, illeték, adójellegű kiadások: 3131 e Ft
 vásárolt termékek és szolgáltatások: 14 265 e Ft”
Határidő
Felelős

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

: 281/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási
Fejlesztése Társulás vagyonmérlegét 413 758 e Ft főösszeggel elfogadja.
A társulás vagyonmérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 30.
: Hatvan város polgármestere

(A 281/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)

Határozat száma

: 282/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 1. napjától 2015. december 31. napjáig tartó
időszakra együttműködési megállapodást köt – a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani
Hegyőrség Civil Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Akácfa u. 3.), melynek keretében 500.000,- Ft, azaz
Ötszázezer forint támogatást nyújt az egyesület számára.
A 2015. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati
rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 1. (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 az
Hatvani Hegyőrség Civil Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Akácfa u. 3.); Heves Megyei Bíróság végzésének
száma: Pk.60.073/2008/2. adószáma: 18591930-1-10; bankszámlaszáma: Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet
62100119-11029771; képviseli: Juhász Ferenc elnök; továbbiakban: Egyesület)
(továbbiakban együtt: Felek) között abból a célból, hogy egymás munkáját kölcsönösen segítsék.
1)

Az Egyesület vállalja, hogy Hatvan város belterületétől északra elterülő zártkertes övezet (természetes
határai: a Hegyalja út, Peresi utca, M3-as autópályára felvezető elkerülő út, az M3-as autópálya és a Balassi
Bálint út) mintegy hatszáz darab kiskertje vagyontárgyainak, növényzetének és termesztett
haszonnövényeinek megóvása érdekében lakossági járőrözést tart napi rendszerességgel.

2)

Az Egyesület az együttműködési megállapodás időbeli hatálya alatt félévi rendszerességgel tájékoztatja az 1)
pontban leírt tevékenység megvalósulásáról a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodáját. A
tájékoztatás írásban történik, amely tartalmazza a tevékenységet bizonyító dokumentumok másolatát (őrzési
jelentések, jegyzőkönyv, fotók stb.) A szerződés időbeli hatályának lejártával az 1) pontban leírt
tevékenységek megvalósításáról beszámol Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016.
január hónapban megtartott ülésén.

3)

Az Egyesület az Önkormányzat által nyújtott, 6) pontban meghatározott összeg felhasználásáról a Hatvani
Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája felé a tárgyévet követő január hó 31. napjáig elszámol. A
beszámolóhoz csatolja a Hegyőrség tevékenységének ellátásához kapcsolódó kiadások számlamásolatait,
összesített kimutatást a támogatás felhasználásáról és a tevékenységet igazoló dokumentumokat (őrzési
jelentés, tabellák, fotók, esetlegesen meghívók, plakátok, jegyzőkönyv).

4)

Amennyiben az 1) pontban leírt tevékenységéhez kapcsolódóan a kapott támogatást a 3) pontban
meghatározott beszámoló elkészítéséig felhasználni nem tudta, köteles azt az Önkormányzat számára
visszautalni a 3) pontban meghatározott beszámoló beadási határidejét követő 5 munkanapon belül,
amelynek elmulasztása esetén felhatalmazza az Önkormányzatot bankszámlája terhére a fel nem használt
támogatási összeg azonnali beszedési megbízás útján való beszedésre.

5)

Az Önkormányzat az 1) pontban leírt tevékenység ellátásához a Hegyőrség részére 2015. évi
költségvetéséből 500.000,- Ft – Ötszázezer forint – pénzbeli támogatást nyújt.

6)

A felek jelen megállapodást határozott időre kötik, amely időtartama 2015. május 1.
december 31. napjáig terjed.

7)

A megállapodás közös megegyezéssel – a megállapodás céljának sérelme nélkül – írásban módosítható. A
szerződés közös megegyezéssel megszüntethető, továbbá 3 hónap felmondási idő közbeiktatása mellett
indoklás nélkül felmondható.

8)

Azonnali hatályú felmondásra súlyos kötelezettségszegés esetén bármely fél jogosult. Súlyos
kötelezettségszegésnek az minősül,
- ha a Hegyőrség az 1.) pontban vállalt feladatát nem látja el (ez a féléves tájékoztató alkalmával kerülhet
megállapításra, amennyiben a járőrözések száma a vállalt rendszerességhez képest 85 százalék alá
csökken),

napjától 2015.

- a támogatás összegét nem a megállapodás 1.) pontjában megjelölt célra fordítja,
- az Egyesület felszólítás ellenére sem tesz eleget beszámolási kötelezettségének,
- az Egyesület felszólítás ellenére sem tesz eleget elszámolási kötelezettségének, vagy a Gazdálkodási
Iroda munkatársai a csatolt dokumentumokat nem fogadják el,
- továbbá ha az Önkormányzat az 5) pontban leírt összeget 2015. május 31-ig nem utalja át.
9)

Jelen megállapodásban nem érintett és jogszabályban nem szabályozott, esetlegesen felmerülő
problémákat, továbbá a jogvitákat a felek elsősorban tárgyalásos úton kívánják rendezni, melynek
sikertelensége esetén kikötik a Hatvani Járásbíróság, illetve pertárgyértéktől függően az Egri Törvényszék
kizárólagos illetékességét.

10) Jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi az Egyesület nyilvántartásba vételét elrendelő
végzés másolata és az elnök aláírási címpéldánya, vagy aláírás-mintája.
Hatvan, 2015. április ...
________________________________
Az Önkormányzat képviseletében
Horváth Richárd
polgármester
Határozat száma

________________________________
Az Egyesület képviseletében
Juhász Ferenc
elnök
: 283/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési
Alapítvány alapító tagja az Alapítvány rendelkezésére bocsát 2.500.000,-Ft összeget alapítói vagyon kiegészítése
jogcímén a jelen határozat mellékletét képező megállapodásban foglaltak szerint.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvánnyal
a jelen határozat mellékletét képező megállapodásban foglalt tartalommal megállapodást köt és felhatalmazza a
polgármestert a jelen határozat mellékletét képező megállapodás aláírására.
A pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendeletben az
„általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 31.
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

M e g á l l a p o d á s

-

t e r v e z e t

alapítói vagyon emeléséről
Amely létrejött egyrészről Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: H-3000 Hatvan, Kossuth tér 2.,
adószáma: 15729394-2-10., stat. számjele: 15729394-8411-321-10) képviseletében Horváth Richárd polgármester,– a
továbbiakban: Önkormányzat -,
másrészről a Heves Megyei Vállalkozás-és Területfejlesztési Alapítvány (székhely: 3300 Eger, Bartakovics
u. 36. I/1., megyei nyilvántartási szám: 212/1992, adószáma: 19137339-2-10,) képviseletében Farkas Zoltán elnök,
- az Önkormányzat és az Alapítvány a továbbiakban együttesen: Szerződő felek –
között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
1.)

Szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat, mint Heves Megyei Vállalkozás-és Területfejlesztési
Alapítvány alapítója a képviselő-testület 283/2015.(IV.30) határozatában foglaltak alapján a Heves Megyei
Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány részére alapítói vagyon kiegészítése céljából 2.500.000,- Ft
összeget ad át. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) 19. § (1) bekezdésének a) pontja
szerint az alapítótól kapott befizetés az Alapítvány alaptőkéjének részét képezi, ezáltal az önkormányzatnak
az alapítványban fennálló hozzájárulása is ilyen mértékben növekszik. Az alapítói vagyon fedezete Hatvan
város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendeletben az „általános tartalék”
költséghelyen rendelkezésre áll.

2.)

Az önkormányzat által nyújtott összeg - annak rendeltetésére is figyelemmel - olyan számlán kerül
elhelyezésre, amely az Alapítvány tevékenysége során a kihelyezést biztosítja. Ennek megfelelően
szerepelteti könyveiben, beszámolójában. Az Alapítvány vállalja, hogy sikeres hitelezési limit megszerzését
követően hitelezési kampányt indít a Hatvan városban székhellyel rendelkező, illetve ott helyi adókat fizető
vállalkozások részére.

Az Alapítvány vállalja, hogy hitelezési kampány keretében saját költségére marketing anyagokat készít,
melyeknek tartalmát és megjelenési formáját előzetesen köteles egyeztetni a Hatvani Közös Önkormányzati
Hivatal erre kijelölt munkatársával. Alapítvány jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg kifejezetten
tudomásul veszi, hogy a marketing anyagok terjesztésére kizárólag a Hatvani Közös Önkormányzati
Hivatallal történő egyeztetést és jóváhagyást követően jogosult.
Az Önkormányzat vállalja, hogy az alapítvány által elkészített és a hivatal által jóváhagyott marketing
anyagok közzétételéhez és népszerűsítéséhez térítésmentesen felületet biztosít a helyi vállalkozások
tájékoztatásának és a hitelezési kampány sikerének elősegítése érdekében. Az Önkormányzat fenti cél
érdekében vállalja, hogy térítésmentesen az alapítvány rendelkezésére bocsátja 3000 Hatvan, Balassi Bálint
út 3. szám alatti található ingatlanában levő és a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület által bérelt
ingatlanban levő - az Egyesülettel egyeztetett és meghatározott – helyiséget. Az Alapítvány jelen okirat
aláírásával egyidejűleg tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat erre irányuló egyoldalú írásbeli
felszólításának kézhezvételét követő 5 naptári napon belül köteles a helyiséget ingóságaitól kiürített
állapotban az Önkormányzat részére, cserhelyiség igénye nélkül visszaadni.
Az Alapítvány jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy a Hatvani Közös
Önkormányzati Hivatallal előzetesen egyeztetett évi 2 alkalommal fórumot tart a Hatvan városában
székhellyel rendelkező, illetve helyi adót fizető vállalkozások részére.
Az így nyújtott hitelkonstrukcióban a mindenkori hirdetményben megjelent összes termékkonstrukció
esetében, az alatti kettő százalékkal számított kamatot számol fel az eredményes hitelkockázati döntés
keretében „A” kategóriába minősített ügyfelei felé a futamidő első 2 éve alatt.
Az „A” kategóriába sorolás feltétele, hogy az ügyfél nem rendelkezhet 30 napot meghaladó helyi adótartozással. E feltétel folyamatos fennállását az Alapítvány ellenőrizheti. Így az 2.500.000,-Ft, azaz
Kettőmillió-ötszázezer forint alapítói vagyon kiegészítés 2 év alatt hozzávetőlegesen 75 millió forint
kihelyezését-, illetve eddigi tapasztalatok alapján nagyságrendileg 7-10 ügyfél finanszírozását jelentheti.
3.)

A 2. pontban felsorolt szempontok teljesülése feltétele annak, hogy a vállalkozás a legalacsonyabb
kockázati kategóriába legyen besorolva. Ez a besorolás akkor valósul meg, ha a vállalkozásról Hatvan város
önkormányzata, amelynek területén székhelyét bejegyezte, vagy ahhoz helyi adót fizet meg, pontos, havi
rendszerességű tájékoztatást ad az Alapítvány részére a helyi önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott
helyi adó-tartozásai összegéről, a hatályos jogszabályi előírások által biztosított keretek között.

4.)

Önkormányzat vállalja, hogy amennyiben az Alapítványhoz forduló vállalkozások ehhez külön
nyilatkozatban kifejezetten hozzájárulnak, abban az esetben havi rendszerességgel tájékoztatást nyújt az
Alapítvány részére az adott vállalkozásnak a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal adóhatóságnál
nyilvántartott helyi adó-tartozásai összegéről, a hatályos jogszabályi előírások által biztosított keretek
között.

5.)

Az Alapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat által juttatott alapítói vagyon kiegészítést
kizárólag a 2.) pontban meghatározott cél megvalósítására fordítja az ott meghatározottak szerint. Az
Alapítvány vállalja, hogy a felhasznált vagyont az egyszerűsített éves beszámolójának közhasznúsági
mellékletében a 350/2011. (XII. 30.) Kormányrendeletnek megfelelően szerepelteti. Ezen túl menően az
Alapítvány vállalja, hogy az Alapító Okirat 7.1.) pont alapján az alapítványi vagyon felhasználásáról minden
évben beszámol az Alapítóknak, az eddigiek szerint. A beszámoló elfogadásával összehívott kuratóriumi
ülésre az Alapító képviselőjét meghívja.

6.)

Az Önkormányzat az 1.) pontban meghatározott összeget jelen megállapodás mindkét fél részéről történt
aláírástól számított 15 napon belül egy összegben utalja át az Alapítvány MKB Bank Zrt.-nél vezetett
10300002-10549031-49020017 számú számlájára.

7.)

Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban foglalt nyilatkozataik megtételéhez, valamint a
megállapodás megkötéséhez és teljesítéséhez a szükséges felhatalmazással rendelkeznek, az alapító okirat
rendelkezéseit tekintik irányadónak.

8.)

Az Alapítvány nyilatkozik, hogy jelen megállapodás aláírásának időpontjában köztartozása nincs.

9.)

Jelen megállapodás módosítása csak Szerződő felek erre irányuló közös akaratával, írásban érvényes. A
megállapodás bármely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi egyben az egész szerződés
érvénytelenségét, Szerződő felek az érvénytelen rendelkezést a szerződéskötés időpontjában fennálló ügyleti
akaratuknak leginkább megfelelő rendelkezéssel pótolják. Szerződő felek között a megállapodás
teljesítésével kapcsolatos valamennyi közlés, kérés vagy beleegyezés csak írásban érvényes és joghatályos. A
megállapodással kapcsolatban Szerződő felek között felmerülő vitás kérdéseket Szerződő felek elsősorban
tárgyalás útján kísérlik meg rendezni.

Jelen Megállapodást Szerződő felek átolvasás és értelmezés után - mint ügyleti akaratukkal mindenben
maradéktalanul megegyezőt - jóváhagyólag aláírták.
Kelt. Hatvan, 2015. ……………………..
…………………………………….
Hatvan Város Önkormányzata
képviseletében
Horváth Richárd polgármester
Határozat száma

……………………………………….
Heves Megyei Vállalkozás-és Területfejlesztési
Alapítvány képviseletében
Farkas Zoltán kuratóriumi elnök
: 284/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ludányi Mária Magdolna a Hatvani Százszorszép Óvoda
vezetője közalkalmazotti jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 33. § (1)
bekezdés és a (2) bekezdés f) pontja alapján 8 hónap felmentési idő figyelembevételével kérelmére felmentéssel
megszünteti. A felmentési idejének kezdete: 2015. április 30., közalkalmazotti jogviszony vége: 2015. december
30. A munkavégzési kötelezettség alóli felmentési idő kezdete: 2015. augusztus 31., vége: 2015. december 30.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 4.(munkajogi dokumentumok átadására)
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 285/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény intézményvezetőjévé
(magasabb vezetőjévé) 2015. május 1. napjától 2018. április 30. napjáig tartó határozott időre Havassy Kálmánt
nevezi ki.
Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató
feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél tárgyú, 77/1993.(V.12.) Korm.rendelet alapján az alábbiak
szerint állapítja meg: (…)”
Határozat száma

: 286/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati
Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatói feladatainak ellátásával, Ferencz Beatrixot bízza
meg az intézmény magasabb vezetői pályázatának eredményes lezárásáig, de legkésőbb 2015. június 30.
napjáig.
Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: (…)”
Határozat száma

: 287/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

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

:

: 2015. április 30. (pályázati kiírás közzétételére)
Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Hatvan Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális
Gyűjtemény
igazgató (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony (4 hónap próbaidő kikötésével)
Foglakoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2015. július 1-től - 2016. június 30-ig szól.
A munkavégzés helye:
3000 Hatvan, Kossuth tér 24.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Széchenyi Zsigmond Kárpát – medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális
Gyűjtemény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért,
takarékos és hatékony gazdálkodásáért, a megbízatása alatt gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményi
dolgozók felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy
kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Felelős az intézmény alapító
okiratában meghatározott önkormányzati közszolgáltatások biztosításának kellő minőségi szintű ellátásáért. Felel
az intézmény gazdálkodásának rendjéért, az éves költségvetésének megbízatása alatt időarányos betartásáért, a
költségvetési bevételek megszerzésének teljesítéséért. Képviseli az intézményt, mint önkormányzati
közszolgáltatást nyújtó intézményt. Az intézmény feladatellátására vonatkozóan munkatervet készít. Gondoskodik
a törvényesség és munkafegyelem megtartásáról, eljár a hatáskörbe utalt minden egyéb ügyben.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési
és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések
rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet, 6/F. (1) bekezdése alapján:
Alapító okirata szerint több kulturális intézményi funkciót ellátó költségvetési szerv vezetésére megbízást - a (2)
bekezdésben meghatározott kivétellel - az a közalkalmazott is kaphat, aki legalább az egyik kulturális
intézménytípus intézményvezetővel szemben támasztott követelményeinek megfelel, feltéve, hogy a kulturális
intézményi funkciókat ellátó szervezeti egységeket az adott alapfeladatra vonatkozó felsőfokú végzettséggel és
szakképzettséggel rendelkező szakember irányítja. (Figyelembe vehető a 6/B (1). bekezdés, a könyvtárban
magasabb vezető beosztás ellátásáráról rendelkező rész.)
- Előnyt jelent a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet, 6/E. (1) bekezdése alapján:
Múzeumban magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, és
ab) tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag
elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai
gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,
b) a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő
jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
1. kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenységet végez.

- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (telefonos elérhetőség feltüntetése szükséges), mely tartalmazza a
korábbi munkahelyeket is,
• a pályázó az intézmény vezetésére, fejlesztésre vonatkozó programja,
• a végzettséget igazoló okmányok,
• 3 hónapnál nem régebbi keltezésű erkölcsi bizonyítvány,
• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésnél a Kjt. 41. § és a 43. §- a alapján
összeférhetetlenség nem áll fenn.
• nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik, valamint
a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása,
• nyilatkozat, hogy az illetékes bizottsági ülések, valamint a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához
hozzájárul-e.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2015. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal humánpolitikai
tanácsadója nyújt a 06-37-542-307-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3000 Hatvan,
Kossuth tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a
beosztás megnevezését: igazgató.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt a pályázatról.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– Hatvan város honlapja – www.hatvan.hu
– Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapja - www.kozigallas.hu
Határozat száma

: 288/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő
Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) intézményvezetői pályázata vonatkozásában
támogatja Jagodics István beadott pályázati anyagát és kinevezését.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 30. (a véleményezés megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 289/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum újjáalakítását
Hatvanban, valamint elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzatot és az együttműködési megállapodást, és
egyben felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szükséges dokumentumok aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 30.
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 290/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hatvani Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum az önkormányzat használatában lévő Grassalkovich Művelődési Ház (3000 Hatvan, Kossuth tér
24.) ingatlant határozatlan ideig ingyenesen székhelyként használja és azt a vonatkozó okirataiban székhelyként
feltüntesse.”

Határidő
Felelős

: 2015. április 30.
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 291/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a KAB_KEF-15-1/B azonosítószámú,
”Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása” című pályázati felhívásra. Az
igényelhető támogatási összeg legalább 100 000 forint és legfeljebb 400 000 forint. A támogatás intenzitása 90%os. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtására és a pályázathoz
szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására. Az önerőre a pénzügyi forrás, 40.000 forint összegben, a
Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendeletben az „általános tartalék”
költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 15. (a pályázat beadására)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 292/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tisztségviselőinek a
következő személyeket jelöli ki:
Elnök – Valló Ede (Grassalkovich Művelődési Ház - intézményvezető)
Társelnök – Lestyán Balázs (Hatvan Város Önkormányzata - alpolgármester)
Titkár – Major Tímea (Grassalkovich Művelődési Ház alkalmazottja)”
Határidő
Felelős

: 2015. április 30.
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 293/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének
2014. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 31.
: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 294/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi
Szolgálat 2014. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló beszámolót.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 31.
: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 295/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évben 15. életévüket betöltő Hatvan városban állandó
lakcímmel rendelkező leánygyermekek részére a méhnyakrák elleni Silgard J07BM01 védőoltás május és
szeptember hónapokban esedékes oltóanyagát az MSD Pharma Hungary Korlátolt Felelősségű Társasággal
(székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.), valamint az EUROMEDIC PHARMA
Gyógyszernagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhelye:1051 Budapest, Dorottya u.
1.) kötött szerződés alapján biztosítja.
A képviselő-testület a szerződés megkötésére felhatalmazza Hatvan város polgármesterét.”
Határidő
Felelős

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

: 296/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II.
10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Szajkó Zselyke Klaudia, Balogh Benjamin, Herczeg Hanna Kitti,
Pipis Annaróza, Tóth Vilmos, Keresi Ádám Tamás, Bakonyi Zselyke Málna, Kardos Lehel, Zsák András,
Huczka Balázs, Forgács Letti, Forgács Linett, Zólyomi Martin, Huszár Luca, Szabados Boglárka Linda,
Petrovics Liliána Renáta, Tóth-Almási Noémi gyermekeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe.

2.

A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 680.000,- Ft – azaz Hatszáznyolcvanenezer forint –
támogatást biztosít Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2/b.
mellékletében, a szociális feladatokban szereplő „babakötvény” előirányzat terhére.”

Határidő
Felelős

: 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 297/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvan Városi Strandfürdő (3000 Hatvan, Teleki
út 1.) jelen határozat mellékletét képező működési rendjét.”
Határidő
Felelős

: 2015. április 30.
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

(A 297/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 298/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező, a menetrend szerinti
autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződést úgy módosítja, hogy a
szerződés fejrészében a korábbi szolgáltató Hatvani Volán Zrt. (3000 Hatvan, Bercsényi út 82.) helyébe a
jogutód KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (5000 Szolnok, Nagysándor József út 24.)
lép.
2. A képviselő-testületet hozzájárul ahhoz, hogy 1. sz. helyi járat a szolgáltató kérésének megfelelően
munkaszüneti napokon csökkentett járatszámmal, és csak a vasútállomásig, illetve a vasútállomástól (kivéve
1 járat) közlekedjen.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező szerződést
módosító okirat aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 15.
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

(A 298/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 299/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.7.0 azonosítószámú pályázat keretében „Hatvani
Szent István Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése” elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény (Kbt.) 40. § (3) és (4) bekezdései alapján „feltételes” jellegű közbeszerzési eljárást indít nemzeti
eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében.
A beszerzés becsült értéke nettó 137.000.000.-Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a támogatásra irányuló igény elfogadása, illetve a kapcsolódó Támogatási
Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá.
A közbeszerzési eljárás során az érvényes ajánlattétel feltételeként az ajánlatkérő meghatározza, hogy az ajánlati
ár nem haladhatja meg a nyílászárók cseréje esetében a nettó 60.000.-Ft/m², a külső hőszigetelés esetében a
nettó 15.000.-Ft/m² összeget.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Szent István Általános Iskola épületenergetikai
korszerűsítése”elnevezésű, nettó 137.000.000.-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 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. május 10. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

Határozat száma

: 300/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.7.0 azonosítószámú pályázati program keretében a
„Hatvani Szent István Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése” című pályázat benyújtásához szükséges
felmérési és kiviteli tervek elkészítésével az INCORSO Építész és Építőműhely Kft.-t (székhely: 1112 Budapest,
Botfalu köz 16.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 5.270.500,- Ft
vállalkozási díjért.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá.”
Határidő
Felelős

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

: 301/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a KEOP-5.7.0 azonosítószámú
pályázati felhívásra „Hatvani Szent István Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése” címmel. A képviselőtestület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok
aláírására.”
Határidő
Felelős

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

: 302/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kalandozzunk kerékpárral a Zagyva-folyó mentén” című,
ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 azonosítószámú pályázat keretén belül az üzleti marketinghez kapcsolódó, nem
elszámolható költségnek jelölt nyelvi fordítás összegét kifizeti bruttó 165.100 Ft összegben a Wise Advisory Group
Kft. részére.
A szükséges pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19) önkormányzati
rendeletben az általános tartalék költséghely terhére biztosított.”
Határidő
Felelős

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

: 303/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés támogatására kiírt
pályázaton részt kíván venni. A pályázathoz szükséges önerő az önkormányzat 2015. évi költségvetésében
rendelkezésre áll.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtásához szükséges
nyilatkozatok megtételére.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 7. (a pályázat benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 304/2015. (IV. 30.) 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 „Kiviteli tervdokumentáció elkészítése és a kapcsolódó feladatok elvégzése” 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 10.500.000.-Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiviteli tervdokumentáció elkészítése és a kapcsolódó
feladatok elvégzése” elnevezésű, 10.500.000.-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.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.”

Határidő
Felelős

: 2015. május 10. (az eljárást megindító felhívás feladására)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Határozat száma

: 305/2015. (IV. 30.) 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 „Projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése” 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 10.800.000.-Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése”
elnevezésű, 10.800.000.-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.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 10. (az eljárást megindító felhívás feladására)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Határozat száma

: 306/2015. (IV. 30.) 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 „Színháztechnikai eszközök beszerzése” elnevezésű, a Kbt. 40. § (3) és (4) bekezdésében
meghatározottak szerinti közbeszerzési eljárást indít, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében.
A beszerzés becsült értéke nettó 40.000.000.-Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Színháztechnikai eszközök beszerzése” elnevezésű,
40.000.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében lefolytatandó
közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.)
számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Tóth Ivett, pályázati osztályvezető;
3.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető;
4.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 10. (az eljárást megindító felhívás feladására)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Határozat száma

: 307/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tourinform iroda létesítése céljából 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 helyiség bérbevételére az ALKOTRADE 60
Ingatlanberuházó és Bérbeadó Kft.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Mártírok útja 2., adószám: 10944028-2-10, képviseli
Varga Lászlóné ügyvezető igazgató) megkötött bérleti szerződést közös megegyezéssel 2015. május 1. napjától
megszünteti.”
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Határozat száma

: 308/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth tér 9. szám alatt kialakításra kerülő
Tourinform iroda helyiséghez kapcsolódó engedélyezési-, valamint belsőépítészeti tervek elkészítésével a Sisák
Art Építésziroda Kft.-t (székhely: 3060 Pásztó, Tar Lőrinc út 30.) bízza meg bruttó 520.700,- Ft összegben, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben az
általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

: 309/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói létszámát
2015. június 1. napjától 123 köztisztviselői, közszolgálati ügykezelői és munkavállalói tevékenységet ellátó
álláshellyel, 6 közalkalmazotti álláshellyel, 3 önkormányzati tanácsadói/főtanácsadói álláshellyel és 10 rehabilitált
munkavállalói álláshellyel, összesen 142 álláshellyel hagyja jóvá.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 31. (a munkajogi dokumentumok kiadására)
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 310/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Hatvan város településfejlesztési koncepciójának a
jelen határozat mellékletét képező célrendszerét.”
Határidő
Felelős

: azonnal és folyamatos
: Hatvan város polgármestere a főépítész útján

ALAPVETŐ CÉL
NÖVEKEDÉSI TENGELYEK CSOMÓPONTJÁBAN ELHELYEZKEDŐ
HÁLÓZATI KÖZÉPPONTTÁ VÁLÁS
- nemzetközi jelenlét erejével
- határon átnyúló kapcsolatokkal
- súlyponti pozíciót erősítő fejlesztésekkel
- találkozóhely funkcióval
- az elválasztó vonalak összekötő szerepének hangsúlyozásával
- múltjából következő erősségek jövőbetekintő figyelembevételével
HORIZONTÁLIS CÉLOK
ERŐFORRÁSAINAK FENNTARTHATÓSÁGÁRA ÉPÍTŐ, KÖZÖSSÉG-VEZÉRELT,
KÖVETKEZETES ÉS KÖVETELMÉNY-ORIENTÁLT VÁROSSÁ VÁLÁS
Erőforrások
Társadalmi erőforrások:
- A múlt öröksége
- Pozitív értékek és normák
- Bizalom
- Kohézió
- Egyéni felelősségvállalás
Emberi erőforrások:
- Népességszám
- Egészség
- Képességek, készségek
- Befogadás
- Korosztályok együttélése
Természeti erőforrások:
- Flóra
- Fauna

- Biodiverzitás
- Környezeti elemek tisztasága
- Klímatudatosság
Művi erőforrások:
- Fejlesztés – megőrzés egyensúlya
- Művi örökség
- Infrastruktúra
- Barnamező
- Klímatudatos építészeti megoldások
Gazdasági erőforrások:
- Vállalkozói réteg
- Képzett munkaerő
- Kapcsolatok
- Hatékonyság
- Innováció
STRATÉGIAI CÉLOK, tematikus célok és tematikus részcélok rendszere
1.) HÁLÓZATI SZEREPKÖR ERŐSÍTÉSE
1.1 Kapcsolatok erősítése
1.1.1 Vezető szerep felvállalása (oktatás, egészségügy, hulladékkezelés, stb.)
1.1.2 Térségi jelentőségű intézményhálózat fejlesztése
1.1.3 Határon átnyúló kapcsolatok erősítése (testvérvárosok, stb.)
1.1.4 Közigazgatási területfejlesztéseket szolgáló bővítése (Déli elkerülő út kapcsán Boldoggal,
Mezőgazdasági területek kapcsán Kerekharaszttal, Autópálya-csomópont fejlesztésével
kapcsolatban Horttal, stb.)
1.1.5 Közúti elérhetőség javítása
1.1.6 Kötöttpályás elérhetőség javítása
1.2 Városmarketing javítása
1.2.1 Város-védjegy kifejlesztése (City Branding, kulináris hagyományok, stb.)
1.2.2 Hatvan múltjának széles körben történő megismertetése, helyi kulturális örökségi elemek
preferálása
1.2.3 Régészeti emlékek erősítése (Hatvani kultúra, Limes- és Csörsz-árok hálózatához való
csatlakozás, a törökkori Hatvan rekonstrukciója, stb.)
1.2.4 Lokálpatriotizmus üdvözlése
1.2.5 Körök újjáélesztésének támogatása
1.2.6 Kerületek visszaállítása
1.3 Turisztikai kínálat bővítése
1.3.1 Komplex, tematikus turisztika kínálatok (sport, egyházi, régészeti, kulturális, ipartörténeti,
stb.) kidolgozása
1.3.2 Szálláshely-kínálat bővítése (szálloda, kemping, stb.)
1.3.3 Vendéglátóhely-kínálat bővítése (kávéházak, szabadterek használata, stb.)
1.3.4 Tematikus parkok kialakítása, fejlesztése (kalandpark, állatbemutató, stb.)
1.3.5 Múzeum-kínálat fejlesztése
1.3.6 Új célcsoportok elérése
1.4 Felsőoktatás megteremtése
1.4.1 Felsőoktatási létesítmény felépítése
1.4.2 Fiatalok számára vonzó szabadidő-eltöltési módok számának növelése
1.4.3 Hallgatók városi életbe való integrálása
1.4.4 Kollégiumok kialakításával vertikális hangsúlyok megteremtése
1.4.5 Közterek fejlesztése
1.4.6 Multifunkcionális kulturális terek fejlesztése (könyvtár, művelődési ház, stb.)
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GAZDASÁGI POTENCIÁL NÖVELÉSE
2.1
Ingatlankínálat növelése
2.1.1 Ipari Park területének növelése
2.1.2 Keleti szektor gazdasági területeinek növelése

2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
3

4

Logisztikai központ fejlesztése
Nagygombosi vállalkozási terület kiépítése
Turisztikai, szálláshely szolgáltató területek növelése
Lakóterületi telek-kínálat megőrzése
Ipar és mezőgazdaság egyensúlyának megtartása
Mezőgazdasági területek növelése
Tömbbelsők kertészeti használatának preferálása
Helyi terményekre szakosodott élelmiszeripar támogatása
Kedvező termőhelyi területek megtartása
Mezőgazdasági ismeretek iskolai tananyagba illesztése
Állattenyésztés, állattartás támogatása
Helyi gazdaság erősítése
Vonzó üzleti környezet megteremtése
Helyi adók következetes, igazságos kialakítása
Sportgazdaság erősítése
Kisiparosok megtelepedésének támogatása
Őstermelői piac fejlesztése
Rövid ellátási lánc-menedzsment
Képzés piaci igényekhez igazítása
Színvonalas nevelői, tanítói, tanári, oktatói gárda megnyerése
Iparvállalatokkal egyeztetett oktatási programok
Felnőttképzés, átképzés erősítése
Minden képzési szint számára munkaalkalmak teremtése
Gyakornoki rendszer kiszélesítése
Képzett rétegek helyben maradásának támogatása

ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA
3.1
Demográfiai egyensúly megteremtése
3.1.1 Születési szám növelésének támogatása
3.1.2 Betelepülés támogatása
3.1.3 A várható élettartam és az egészségben megélt évek számának növelése
3.1.4 Gyermekintézmény-hálózat fejlesztése/bővítése
3.1.5 Idősellátás formáinak bővítése
3.1.6 Családbarát város megteremtése
3.2
Egészségügyi állapot javítása
3.2.1 Csecsemő- és gyermek ellátás kiemelt kezelése
3.2.2 Megelőzésre fókuszáló ellátórendszer támogatása
3.2.3 Aktív és minőségi időskor feltételeinek megalapozása (idősek otthonának megépítése, stb.)
3.2.4 Rekreációs célú, tömeg- és versenysport fejlesztése, vízi sportok meghonosítása (HEKK, stb.)
3.2.5 Termálvíz hasznosítása
3.2.6 Kórház fejlesztése, egészségcentrum kialakítása
3.3
Arculati elemek fejlesztése
3.3.1 XXI. század lenyomatát őrző elemek létrehozása
3.3.2 Zagyva folyó városi életbe integrálása
3.3.3 Történeti települési elemek (helyi értékleltár) megjelenítése
3.3.4 Szőlőhegy hangsúlyos kezelése
3.3.5 Városi séták szervezése, javaslatok összegyűjtése
3.3.6 Magánházak, magánkertek arculatjavítása
3.4
Társadalmi befogadás, szociális ellátás és szociális biztonság erősítése
3.4.1 Betelepülők integrálása a helyi társadalomba, identitástudatuk felépítése
3.4.2 Betelepülőkkel szembeni következetes elvárások érvényesítése
3.4.3 Bölcsődei, óvodai ellátás fejlesztése
3.4.4 Egészségcentrum megteremtése, kórház fejlesztése
3.4.5 Sérülékeny társadalmi csoportok szociális védőhálójának erősítése
3.4.6 Közlakás-építési program beindítása
KÖRNYEZET FEJLESZTÉSE

4.1 Városrészek fejlesztése
4.1.1 Ó-Hatvan történelmi városmagjának fejlesztése
4.1.2 Új-Hatvan városrészi alközpontjának bővítése
4.1.3 Közép-Hatvan városrészi alközponttá bővítése
4.1.4 Nagygombos fejlesztése
4.1.5 Külterületi fejlesztések
4.1.6 Arculati erősítés
4.2
Intézményi infrastruktúra fejlesztése
4.2.1 Oktatási infrastruktúra fejlesztése (felsőfokú oktatási intézmény felépítése, stb.)
4.2.2 Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése (kórház, egészségcentrum, stb.)
4.2.3 Sportinfrastruktúra fejlesztése (sportcsarnok, versenyuszoda, HEKK, stb.)
4.2.4 Kulturális infrastruktúra fejlesztése (színház, múzeum, könyvtár, gyerekcentrum, művelődési
ház, stb.)
4.2.5 Vasútállomás épületének közösségi hasznosítása
4.2.6 Temetőterületek fejlesztése
4.3
Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
4.3.1 Elkerülő utak kiépítése
4.3.2 Hatvan-Kelet csomóponti fejlesztése, Nagygombos közvetlen elérhetőségének megadása
4.3.3 Kötöttpályás közösségi közlekedés fejlesztése (P+R, pályaudvar, stb.)
4.3.4 Kerékpárút-hálózat (regionális, lokális) bővítése
4.3.5 Gyalogos kapcsolatok kiépítése (csellengő, sétálóutcák, stb.)
4.3.6 Logisztikai központ erősítése
4.4
Közmű infrastruktúra fejlesztése
4.4.1 Vízbázis védelme
4.4.2 Vízrendezés átfogó megoldása
4.4.3 Csapadékvíz helyben tartásának preferálása
4.4.4 Megújuló energia hasznosítása
4.4.5 Elektronikus hírközlés szolgáltatások minőségi javítása
4.4.6 Fejlesztési területek (Ipari park bővítési területe, volt Laktanya területe, Görbeér stb.)
közműhálózatának kiépítése
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ÉGHAJLATVÁLTOZÁSRA VALÓ FELKÉSZÜLÉS
5.1
Erdőterületek növelése
5.1.1 Mezővédő erdősávok telepítése (szélerózió csökkentésére)
5.1.2 Akácosok telepítése (méztermelés fokozására)
5.1.3 Erdőfoltok létesítése (életterek létrehozására)
5.1.4 Véderdősávok megteremtése
5.1.5 Honos, a termőhelyi viszonyoknak megfelelő fafajok telepítésének előtérbe helyezése
5.1.6 Allergén, környezetterhelést nehezen tűrő fafajok cseréje
5.2
Városi zöldfelületek fejlesztése
5.2.1 Utcák fásítása
5.2.2 Zöldfelületek minőségi javítása
5.2.3 Népkert fejlesztése
5.2.4 Lakótelepi közkertek fejlesztése
5.2.5 Öko sétányok (öko-főutca, allé, tanösvény, stb.) kialakítása
5.2.6 Intézménykertek fásítási arányának növelése
5.3

Energiatudatos lépések
5.3.1 Öko-centrum létesítése
5.3.2 Passzívház felépítése
5.3.3 Megújuló energia használata (napelem-park, termálvíz, földhő, stb.)
5.3.4 Energia-hatékony építés
5.3.5 Energia-hatékony felújítás
5.3.6 Környezetbarát közlekedési mód támogatása
5.4
Környezetterhelés csökkentése, katasztrófakockázat csökkentése
5.4.1 Elkerülő utak kiépítésével a településközpont belső terhelésének csökkentése
5.4.2 Barnamezős területek hasznosítása

5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6

Hulladék-központ kiépítése, szelektív hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése
Környezettudatos nevelési elvek érvényesítése
Árvízi biztonság megteremtése
Katasztrófavédelmi központ kialakítása
Határozat száma

: 311/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 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 ingatlanokat az ellátandó közfeladatok veszélyeztetése nélkül a Magyar Állam javára
településfejlesztés, településrendezés, illetve településüzemeltetési közfeladatok ellátása érdekében ingyenesen
átadja.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az átadáshoz szükséges jognyilatkozatokat
megtegye, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel (1134 Budapest, Váci út 45., cg.: 01-10-044180) az átadásról
készült megállapodást aláírja.”
Határidő
Felelős

: 2015. június 15.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 312/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy
kezdeményezzen tárgyalásokat a hatvani 5101/2, 5102/2, 5103/2, 5104/2 hrsz.-ú földrészletek tulajdonosaival
annak érdekében, hogy a földrészleteket ingyenesen adják Hatvan Város Önkormányzata tulajdonába közút
kialakítása céljából.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 10. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 313/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gesztenye fasori kerékpárút engedélyezési tervének
elkészítésével a Monaliza Bt.-t (székhely: 3390 Füzesabony, Egyetértés u. 2. II/12.) bízza meg, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 584.200,- Ft összegben.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II. 19.) önkormányzati rendeletében az
általános tartalékkeret költséghelyen biztosított.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 15. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 314/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 4905 hrsz.-ú, Mikes utca egy részének az
engedélyezési tervének elkészítésével Monaliza Bt.-t (székhely: (3390 Füzesabony, Egyetértés u. 2. II./12.) bízza
meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 254.000,- Ft összegben.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II. 19.) önkormányzati rendeletben az
általános tartalékkeret költséghelyen biztosított.”
Határidő
Felelős

: 2015. május 15. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 315/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású intézmények 2015. évi
felújítási, tervszerű és időszerű karbantartási kerete felosztásának elfogadásáról szóló 223/2015. (III. 26.) számú
határozatát módosítja annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.”
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.

127

Anyagköltség biztosítása a térkövezés befejezéséhez az udvari motoros pályával kapcsolatban.

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, hozzá kapcsolódó terv készítése.

1 612

Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.)
Faltőjárda építése a lábazat bizonyos részeihez a csapadékvíz elvezetése miatt.

168

Beépített szekrény bontása.
Általános iskolák

77

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

735
40
534
2 550

3 728
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.

500

Az iskola bejáratánál kialakított út egy részének javítása, gyalogos járda kiépítése.

888

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

3 120

Széchenyi István Római Katolikus Középiskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6.)
Kerítés építése a Bezerédi utca felől.

54

Az iskolai futópálya helyreállítása, salak burkolattal, valamint ugrógödör áthelyezése.

1 595

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.)

130

A Katica csoport udvarán lévő ütésálló burkolattal ellátott felület javítása.

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

70

(bruttó E Ft)
477

intézmények szabványossági, villámvédelmi felülvizsgálata és javítása

5 629

tartalékkeret

3 176

Összesen:

30 000
Határozat száma

: 316/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros Lázár u.
49-51.) épülete lábazatának bizonyos részeihez faltőjárda építésével Kavicsút Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan,
Külterület 024/16 hrsz.) bízza meg bruttó 167.640,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási kiadások között a 2015. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

: 317/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros Lázár u.
49-51.) egyik foglalkoztató helyiségében a beépített szekrény bontásával a Norma-bau Építő Kft.-t (székhely: 3000
Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 76.200,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási kiadások között a 2015. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

: 318/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola (3000 Hatvan, Ratkó József u. 10.) területén a
bejáratnál kialakított út egy részének javításával, valamint gyalogos járda kiépítésével a Norma-bau Építő Kft.-t
(székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 887.603,- Ft összegben, mint az önkormányzat
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási kiadások között a 2015. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

: 319/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi István Római Katolikus Középiskola (3000
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6.) területén kerítés építésével a Norma-bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan,
Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 53.340,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási kiadások között a 2015. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: azonnal (megrendelésre)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

Határozat száma

: 320/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi István Római Katolikus Középiskola (3000
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6.) területén a futópálya helyreállításával salak burkolattal, valamint az ugrógödör
áthelyezésével a Norma-bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 1.594.993,Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási kiadások között a 2015. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

: 321/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor Kálmán út
13.) 1 db csoport szobájában redőny felszerelésével a Building Expert Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Tabán út 4.)
bízza meg bruttó 126.530,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási kiadások között a 2015. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

: 322/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani 5. Sz. Általános Iskola (3000 Hatvan, Szabadság út
13.) 2 tantermében a padló burkolatának cseréjével a Building Expert Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Tabán út 4.)
bízza meg bruttó 533.400,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási kiadások között a 2015. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

: 323/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szent István Általános Iskola (3000 Hatvan, BajcsyZsilinszky út 8.) villámvédelmi, erősáramú berendezések tűzvédelmi jegyzőkönyvében felvett hiányosságok
javításával és az érintésvédelmi jegyzőkönyv felülvizsgálatával Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000
Hatvan, Gorkij út 8.) bízza meg bruttó 3.727.450,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási kiadások között a 2015. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

: 324/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium épület (3000 Hatvan, Vécsey út 2/a.) villámvédelmi, érintésvédelmi, erősáramú berendezések
tűzvédelmi jegyzőkönyvében felvett hiányosságok javításával Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000
Hatvan, Gorkij út 8.) bízza meg bruttó 3.119.370,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási kiadások között a 2015. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

: 325/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott
hatáskörében eljárva a Hatvan, Bajcsy úti orvosi rendelő parkoló és kapu megvilágítási munkáival Kovács Zoltán

egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8. sz.) bízza meg bruttó 476.250,- Ft összegben, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási kiadások között a 2015. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

: 326/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város közvilágítási aktív elemeinek 2015.05.01 –
2015.05.31.-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. április 30. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 327/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre került mobil műjégpálya
üzemeltetésével kapcsolatos beszámolót elfogadja jelen határozat melléklete szerint.”
Határidő
Felelős

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

Műjégpálya működtetés költségei (eFt)
2014. november 20. - 2015. március 1.
2014.
terv
Műjégpálya bérleti díj

Műjégpálya hangosítás

tény

Villamos energia ellátáshoz
szükséges kivitelezés

Gumiszőnyeg beszerzés

Műjégpálya környezetének filccel
történő lefedése

terv

tény

terv

tény

teljesítés

2 000

2 000

7 970

7 970

9 970

9 970

100,00%

600

600

1 305

1 305

1 905

1 905

100,00%

Áfa fizetendő
Előre nem látható esetleges
felmerülő üzemeltetési kiadások

Összesen ( 2014. november 20.2015. március 1.)

2015.

331

2 115

2 115

1 158

1 158

5 209

1 454

6 367

2 612

41,02%

929

929

0

0

929

929

100,00%

1 080

1 080

0

0

1 080

1 080

100,00%

133

133

0

0

133

133

100,00%

Műjégpálya gépészetének
védelmére ideiglenes kerítés
bérlés

36

68

97

104

97

93,27%

Kordon bérlés

0

0

76

76

76

76

100,00%

Műjégpályát lefedő sátortető
hóeltakarítási munkák

0

0

415

50

415

50

12,05%

Műjégpálya működési költségei
megvilágítás, áramdíj várható
kiadása

0

0

5 150

7 408

5 150

7 408

143,84%

20 pár korcsolya vásárlás

0

0

225

225

225

225

100,00%

Hótoló eszköz beszerzés

0

0

1 440

1 440

1 440

1 440

100,00%

Műjégpálya jégdíszkófény kiv.,
sátorfedés

0

0

4 158

4 158

4 158

4 158

100,00%

86

0

170

229

256

229

89,45%

6 022

6 231

26 186

26 527

32 208

32 427

100,68%

Mobil WC igénybevétel

KIADÁS ÖSSZESEN:

Áfa visszaigénylés

230

Műjégpálya működtetés bevétele,
korcsolya bérlés bevétele:

5 000

8 807

5 859

5 000

Iskolai oktatás keretében
résztvevő belépők engedménye
9527fő x 500)

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

7 383

6 089

10 000

4 763

5 000

9 037

5 000

18 005

16 190

161,90%

4 763

10 000

BEVÉTEL - KIADÁS

27 042
-5 385

Határozat száma

: 328/2015. (IV. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Rendőrkapitányság 2014. évi, Hatvan város
közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

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

Határozat száma

: 329/2015. (IV. 30.) zü. sz. képv. test. hat.

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

: 330/2015. (IV. 30.) zü. sz. képv. test. hat.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete bírósági ülnökök választásával kapcsolatos döntést hozott.
Határozat száma

: 331/2015. (IV. 30.) zü. sz. képv. test. hat.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete bírósági ülnökök választásával kapcsolatos döntést hozott.
Határozat száma

: 332/2015. (IV. 30.) zü. sz. képv. test. hat.

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

KIVONAT
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből
Napirendi pont címe:
Tájékoztató Hatvan város védőnői szolgálatainak 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztő, előadó: Lestyán Balázs alpolgármester
Kivonat szövege:
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Lestyán Balázs alpolgármester előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan város védőnői szolgálatainak 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót és azt a
szóban kiegészített írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.”

Napirendi pont címe:
Tájékoztató Hatvan város integrált településfejlesztési stratégiájának megalapozó vizsgálatáról
Előterjesztő, előadó: Horváth Richárd polgármester
Kivonat szövege:
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan város integrált településfejlesztési stratégiájának megalapozó vizsgálatáról szóló
tájékoztatót és azt a szóban kiegészített írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul
vette.”

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

