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17/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelete
a köztisztaság fenntartásáról valamint a zöldterületek használatáról

18/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló
15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

19/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról

20/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

21/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelete
a köztisztaság fenntartásáról valamint a zöldterületek használatáról

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában
és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény 200. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. § A rendelet célja az ingatlanok és közterületek tisztántartásával, a zöldterületek fenntartásával kapcsolatos
helyi szabályok megállapítása, továbbá a természeti és épített környezet megóvása, a környezettudatos
magatartás kialakítása.
2. § (1) A rendelet tárgyi hatálya Hatvan város közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya valamennyi természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetre kiterjed.
3. § E rendelet alkalmazásában:
a) Köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok – ezen belül különösen a lakóépületek és
az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás) szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló
helyiségek és a hozzájuk tartozó területek-, valamint a közterületek tisztán tartása.
b) Közterület: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27. § a) pontja szerint meghatározottak
az irányadók.
c) Tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, pormentesítése, hó- és síkosság-mentesítése,
valamint az ingatlanon fellelhető hulladék elszállíttatása.
d) Szolgáltató: a Hatvani Városgondnokság (3000. Hatvan, Szepes B. út 2., továbbiakban: szolgáltató)
e) Zöldterület: Hatvan város Helyi Építési Szabályzatában és Szabályozási tervében (továbbiakban: HÉSZ)
erre a célra kijelölt terület-felhasználási egység. A település beépítésre nem szánt területeinek részben vagy
egészben állandóan növényzettel fedett, más terület-felhasználási egységhez nem tartozó, a lakosság
pihenésére, testedzésére, szórakozására, a város szerkezetének tagolására szolgáló közterületei, közhasználat
céljára átadott felületei (közparkok, ezekhez kapcsolódó sétányok, virággal beültetett területek, kertészeti
rendezés alá vont zöldterületek, roncsolódott zöldterületek), vagy korlátozott közhasználatú területei (múzeumok
kertje, sportpálya, játszótér stb.).
f) Zöldsáv: A közút és a járda – járda hiányában a közút és az ingatlan telekhatára - között lévő – rendszerint
növényzettel borított terület, kivéve a kerékpárutat.
g) Kertészeti rendezés alá vont zöldfelület: Olyan zöldfelület, amelyen a tereprendezés, parkosítás, fásítás
már megkezdődött.
h) Zöldfelületi elem: zöldfelületen található növények, berendezés tárgyak egységes elnevezése.
i) Út: A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet (a továbbiakban:
Közutak kezeléséről szóló rendelet) A) függelékében meghatározottak szerint.
j) Rálátási háromszög: A közúti közlekedés biztonsága érdekében útkereszteződésekben, szintbeni
csomópontokban a szabad kilátást biztosító, növényültetési korlátozásokkal és fenntartási előírásokkal speciálisan
szabályozott terület.
k) Emlékhely, emlékpark: Nevezetes személyek tiszteletére vagy egy tevékenység, eszme emlékére,
jelképére létesített közhasználatú zöldfelületi rész.
l) Árok: A talaj felszínében kialakított, csapadékvíz elvezetésére vagy elszikkasztására szolgáló csatorna.
m) Áteresz: Nagy teherbírású, általában kör keresztmetszetű műtárgy, amely utak, vasutak, töltések,
kapubejárók alatt vezeti át a kisebb csatornák, árkok, vízfolyások vizét.
n) Nyílt csapadékvíz-elvezető rendszer: Az árkok és átereszek összessége, mely a keletkezett közterületi
csapadékvizet a település befogadó élővízébe vezeti.
o) Zárt csapadékvíz-elvezető rendszer: Olyan átereszcsövekből és aknákból álló rendszer, mely a földfelszín
alatt vezeti el a csapadékvizet.
p) Csapadékvíz elvezetését akadályozó áteresz, csatornaszakasz: Nem megfelelő keresztmetszeti
mérettel, fenékmélységgel kialakításra került csatornaszakasz, illetve olyan csatornaszakasz, amelynek tisztítása
nem biztosított, a szabad csapadékvíz-elvezetését akadályozza.
q) Közforgalmú területsáv: Az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földrészlet, amely két
szomszédos ingatlan között helyezkedik el.

II. fejezet
Az ingatlanok, közterületek, valamint a vízelvezető árkok tisztántartása
1. Általános tisztántartási kötelezettség
4. § (1) Hatvan város köztisztaságának megőrzése érdekében mindenki köteles hatékonyan közreműködni és
tartózkodni minden olyan tevékenységtől, magatartástól, mellyel a települési környezetet szennyezné, fertőzné.
(2) Tilos közterületen a hulladékot elhagyni, a gyűjtés, begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon
felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
(3) A közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edények, konténerek körül a hulladék, veszélyes hulladék, egyéb
lomok elhelyezése (kivéve az önkormányzat által szervezett lakossági veszélyes hulladék gyűjtést, gumiabroncs
gyűjtést, zöldhulladék gyűjtést illetve lomtalanítást) tilos.
(4) Tilos a lakó- és emberi tartózkodásra szolgáló más épületek ablakából, erkélyéről hulladékot, cigaretta
csikket, valamint bármely anyagot, tárgyat kidobni.
(5) Tilos az úton, járdán, közterületen elhelyezett berendezési, felszerelési tárgyak, műtárgyak, műalkotások
beszennyezése, rongálása.
(6) Tilos dugulás vagy rongálás okozására alkalmas anyagot, tárgyat (törmeléket, építési anyagot, hulladékot,
tűz- és robbanásveszélyes anyagot, egyéb anyagot, szennyvizet) a közcsatorna víznyelőjébe, csapadékelvezető
csatornába vagy árokba szórni, önteni, bevezetni.
(7) Állati tetemet, valamint olyan szerves vagy szervetlen anyagot, mely a környék levegőjét szennyezheti, az
egészséget veszélyeztetheti, sem közterületen, sem magánterületen elhelyezni nem szabad.
(8) Élő vízfolyásba, belvízelvezető csatornába, árokba szennyvizet, hígtrágyát vagy más szennyezett
folyadékot, egészségre ártalmas anyagot bevezetni vagy egyéb módon kijuttatni tilos.
(9) Közterületen gépjárművek javítása, szerelése – kivéve az azonnali hibaelhárítást - és mosása tilos.
Amennyiben a közúti jármű, munkagép üzemelése és parkolása során a közterület szennyeződik, vagy más
módon károsodik, a jármű tulajdonosa haladéktalanul köteles a szennyeződést eltávolítani, az eredeti állapotot
helyreállítani, a balesetveszélyt intézkedésével megelőzni, vagy megszüntetni.
(10) Közterületen szennyező anyagot csak oly módon szabad szállítani, hogy a szállítmányból semmi ki ne
hulljon, por- és csepegés ne keletkezzen. Ha szállítás közben a terület szennyeződik, a szennyezés előidézője
köteles azt eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.
2. Hó- és síkosságmentesítés
5. § (1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni
a) az ingatlan előtti, melletti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv
b) tömbházas telken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körül járására
szolgáló terület, térburkolat, illetve lépcső esetében 1 méter szélességű sáv ónos esőtől, jégtől vagy hótól való
mentesítéséről, szükség szerint naponta többször is.
(2) Szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari és szolgáltató egységek, üzlethelyiségek és más elárusító helyek előtti
járdák – ónos esőtől, jégtől vagy hótól – történő, szükség szerinti síkosság mentesítése az üzemeltető
kötelessége.
(3) A járdáról letakarított havat 8 méternél szélesebb közút esetén az úttest két szélén, a folyóka és a víznyelő
szabadon hagyásával kell elhelyezni. A 8 méternél keskenyebb közútnál a járdaszélen kell összegyűjteni a havat
úgy, hogy a gyalogos közlekedés számára megfelelő szabad terület és az olvadék elvezetése biztosított
maradjon.
(4) A hó eltakarítása során gondoskodni kell arról is, hogy az összegyűjtött hó a közszolgálati felszerelési
tárgyak, vagy egyéb közérdekű létesítmények (pl. tűzcsap, szeméttároló, gáz- és közmű akna fedlap, stb.)
használatát ne akadályozza.
(5) A gyalogos és közúti forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében hórakást tilos elhelyezni
a) útkereszteződésben,
b) úttorkolatban (8 méteren belül),
c) kijelölt gyalogátkelő helyen,
d) kapubejáró elé annak teljes szélességében, vagy
e) tömegközlekedési jármű megállójában, ott az úttest és a járda közé.
(6) Síkosság elleni védekezés körében az ónos esőtől, hótól vagy jégtől síkossá vált járdát
közegészségügyileg veszélytelen környezetkímélő anyaggal (homok, salak, fűrészpor stb.) kell csúszásmentessé
tenni. A járda felszórására bomló szerves anyag, vagy a burkolatra káros anyag nem alkalmazható. A szóróanyag
beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni.
3. Az ingatlantulajdonosok tisztántartással kapcsolatos feladatai
6. § (1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, másnak a használatában lévő ingatlanok
tisztántartásáról – eltérő megállapodás hiányában - a használó (továbbiakban: használó, együtt: tulajdonos)
köteles gondoskodni.

(2) A tulajdonos köteles gondoskodni:
a) az ingatlan melletti járdaszakasz – járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett
zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztántartásáról, kaszálásáról, hulladék eltávolításáról, a
hulladékgyűjtő edény környezetének tisztántartásáról;
b) az ingatlan melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, ha az árok rézsűje füvesített, annak
kaszálásáról, az eredeti mélység megtartásával a feliszapolódás megszüntetéséről;
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körül járására szolgáló
terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok
eltávolításáról, továbbá az egyes épületek körüli – az 1. függelékben részletesen meghatározott – virágágyások
gondozásáról;
d) beépített és beépítetlen ingatlan tisztántartásáról, gyommentesítéséről, a füves területek gondozásáról;
e) az ingatlanról a közterületre benyúló faágak, cserjék és más növények ingatlan határáig történő
visszavágásáról, a közlekedést akadályozó vagy veszélyeztető tárgyak eltávolításáról;
f) útcsatlakozásnál az útburkolatok csatlakozási pontjától mért – a szabad belátáshoz szükséges mértékben de legalább 5 méter távolságban az úttest burkolatmagasságától számított 60 cm-nél magasabb cserje és egyéb
növényzet 60 cm-re történő visszavágásáról.
(3) Két szomszédos ingatlan közötti közforgalmú területsáv esetében a tisztántartási, zöldterület-gondozási
kötelezettség a tulajdonosok között 50-50 %-ban oszlik meg.
(4) Az ingatlantulajdonosok a közterület takarításából keletkezett növényi hulladékot az ingatlanukhoz
rendszeresített háztartási hulladékgyűjtő edényben kötelesek elhelyezni.
(6) Az ingatlanhoz rendszeresített háztartási hulladékgyűjtő edény befogadó képességét meghaladó hulladék
hulladéklerakóra történő elszállíttatásáról a tulajdonos köteles gondoskodni.
4. Kereskedelmi- és szolgáltató tevékenységet folytató egységek kötelezettségei
7. § (1) A szórakoztató-, vendéglátó és árusító helyek, szolgáltató egységek előtti, melletti járdaszakaszt
illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet – ellőt eltérő megállapodás hiányában
– a használó köteles folyamatosan tisztántartani, kaszálni és a hulladékot eltávolítani.
(2) A közlekedés biztonsága érdekében a használó köteles a 6. § (2) bekezdés e) és f) pontjában
meghatározott munkálatokat elvégezni.
(3) A nyílt piacok és vásárterek tisztántartásáról a piac, vásártér üzemeltetője köteles gondoskodni.
(4) Közterületen megrendezett sport- és egyéb rendezvény idején a rendezvény szervezője köteles a várható
forgalomnak megfelelő számú illemhelyet biztosítani, valamint a rendezvénnyel érintett terület közvetlen
környezetét tisztántartani
5. A közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló létesítmények rendszeres tisztántartásáról és az ott
keletkező hulladék elszállításáról
8. § Közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló tömegközlekedési járművek esetében:
a) a közterületen lévő üzemi területek, végállomások, pályaudvarok tekintetében a járművek üzembentartója,
b) a belterületen lévő és az a) pont alá nem tartozó váróhelyiségek, várakozóhelyek, járdaszigetek és a járdától
füvesített területtel vagy egyéb módon elkülönített megállóhelyek tekintetében az önkormányzat a közszolgáltató
útján,
c) vasutat keresztező járda esetében a vasút üzembentartója,
d) a külterületen lévő és az a) pont hatálya alá nem tartozó váróhelyiségek, várakozóhelyek és megállóhelyek
tekintetében a közforgalmú jármű üzembentartója, autóbusz megállóhelyek tekintetében a közút kezelője köteles a
rendszeres tisztántartásról, továbbá az ott keletkezett hulladék eltávolításáról gondoskodni.
6. Építési és bontási területek tisztán tartása
9. § (1) Az építési, bontási, felújítási munkák végzése esetén az építési területen és közvetlen környékén (az
építés körüli közterületen) a terület tisztaságát és a biztonságos közlekedés lehetőségét folyamatosan biztosítani
kell.
(2) Beruházás, felújítás esetén – a munkaterület átadásától a munkaterület visszavételéig – a kivitelezőnek
vagy az átadásról szóló jegyzőkönyvben rögzített más átvevőnek kell gondoskodni az általa elfoglalt terület
tisztántartásáról.
(3) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és bontási anyagokat, a
kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne keletkezzen.
(4) Közműhibák javítását követően az igénybe vett terület szennyeződését a hiba elhárítójának kell
megszüntetni.
7. Az önkormányzat köztisztasággal kapcsolatos feladatai
10. § (1) A rendelet 5. §-ában, a 6. § (1)-(2) bekezdéseiben, a 7. § (1)-(4) bekezdéseiben megjelölt kötelmi
körbe nem tartozó közutak, közparkok és egyéb zöldterületek, sétányok, játszóterek, az ezeken keresztül vezető
járdák, kerékpárutak tisztántartásáról, valamint a 8. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatok ellátásáról, a

keletkező közterületi hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról az önkormányzat a szolgáltató útján
gondoskodik.
(2) A szolgáltató a közterületek hó- és síkosságmentesítési feladatait az 1. mellékletben szereplő szabályzat
szerint látja el.
11. § (1) Amennyiben a tulajdonos nem tudja ellátni az ingatlana melletti zöldterület tisztántartásával,
kaszálásával kapcsolatos kötelezettségeit valamint a 6. § (2) bekezdés a)-b) és f) pontjában meghatározott
feladatokat, úgy annak elvégzését alkalmanként, a rendelet 2. mellékletében szereplő önköltségi áron a
szolgáltatónál megrendelheti.
(2) Tömbtelken - az egységes és rendezett várokép kialakítása érdekében - a 6. § (2) bekezdés c) pontjában
meghatározott feladatok kivételével a zöldterület kaszálását, gondozását a szolgáltató elvégzi, amennyiben a
lakóközösség minden év március 31-ig hozzájárulást fizet az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába. A
hozzájárulás mértéke: lakásonként 1000.- Ft.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott hozzájárulás teljes összegének határidőben történő megfizetése
hiányában a tömbtelekhez tartozó teljes zöldterület gondozása a lakóközösség kötelezettsége.
(4) Különös méltánylást érdemlő esetben, ha a tulajdonos életkora, egészségi állapota miatt nem tudja ellátni
az ingatlana melletti zöldterület gondozásával kapcsolatos kötelezettségét és nincs olyan hozzátartozója, aki
helyette a zöldterületet gondozná, továbbá az (1) bekezdés szerinti költségek megfizetésére anyagi- jövedelmi
helyzetére tekintettel nem képes, kérelmére Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális
ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.29.) önkormányzati rendeletében meghatározott feltételek szerint
természetbeni ellátásként szociális zöldterület-gondozási szolgáltatás nyújtható.
III. fejezet
Zöldfelületek létesítése, fenntartása, használata
1. Zöldfelületek létesítése
12. § (1) Közterületen zöldfelületet létesíteni, azon beavatkozási munkálatokat folytatni, megszüntetni csak a
tulajdonos hozzájárulásával, illetve rendelkezése alapján lehet.
(2) Közterületre fát, cserjét ültetni – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a városi főkertész véleménye
alapján csak a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság (továbbiakban: bizottság) engedélyével lehet, a
3. mellékletben előírt telepítési távolságok betartása mellett. A növénytelepítési engedély iránti kérelmet a rendelet
4. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki és
Városfejlesztési Irodájára (továbbiakban: Műszaki és Városfejlesztési Iroda). A társasházak esetében a
kérelemhez mellékelni kell a társasház ide vonatkozó közgyűlési határozatát, más közös tulajdonú ingatlan
esetében a tulajdonostársak egyetértő nyilatkozatát.
(3) Közterületen fa, cserje a következő feltételekkel telepíthető:
a) vonalas létesítmények (utak, vasutak, vezetékes közművek), hírközlési objektumok – vonatkozó előírások
szerinti – védőtávolságát meg kell tartani, e létesítmények üzemeltetőivel, kezelőjével való egyeztetést igazolni
kell, amennyiben azokat nem az önkormányzat üzemelteti;
b) a meglévő utcai fasorba Hatvan város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve (továbbiakban:
HÉSZ) zöldterületek kialakítására vonatkozó előírása szerinti fa faj ültethető;
c) légvezeték alatt csak olyan kis növésű fák telepíthetők, amelyek rendszeres csonkolása nem szükséges;
d) közút mellé történő sövény, fa telepítésekor be kell tartani a közutakra vonatkozó, hatályos előírásokat;
e) a rálátási háromszögben gondoskodni kell a beláthatóság biztosításáról, ezért a csomópontok tengelyétől
mért 20 méteren belül csak olyan fa telepíthető, melynek törzsmagassága legalább 2,20 méter, továbbá olyan
cserjék ültethetők, melyeknek magassága legfeljebb 0,60 cm.
(4) Lakosság által közhasználatú zöldterületen végzett növénytelepítés szakszerűségét a városi főkertész,
ellenőrzi. A lakosság által végzett növénytelepítést a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati
Rendészeti Osztálya (továbbiakban: Rendészeti Osztály) ellenőrzi. Engedély nélküli vagy szabálytalan telepítés
esetén, ha az ültetést végző kiléte megállapítható, a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodája
felhívja annak figyelmét az engedély nélküli vagy szakszerűtlen ültetésre és felszólítja saját költségén az engedély
nélküli telepítés megszüntetésére vagy a városi főkertész javaslata szerinti megfelelő helyre történő szakszerű
átültetésre. Amennyiben a telepítést végző személy a felszólításnak nem tesz eleget, vagy kiléte nem állapítható
meg, úgy az engedély nélkül vagy helytelenül ültetett növényt a szolgáltató - minden külön felszólítás nélkül
átültetheti vagy ha az nem lehetséges, kivághatja.
(5) Közterületi fás növények pótlása esetén alkalmazkodni kell a már meglévő fajokhoz és a környezeti
adottságokhoz az egységes, rendezett utcakép kialakítása érdekében.
(6) Közterületre haszonnövény csak a Bizottság által e célra kijelölt területekre, közösségi kertekbe ültethető.
Közösségi kert kijelölését – közösségépítés, környezetvédelem, öngondoskodás céljából magánszemélyek,
lakóközösségek kérhetik, ha kötelezettséget vállalnak a kertek kulturált, városképi szempontból is előnyös
kialakítására, hosszú távú gondozására.
(7) Bármely ingatlan határánál, annak közelében csak olyan növényzet telepíthető, amely a szomszédos
ingatlan építményeinek és kerítésének karbantartását nem akadályozza, állagát nem rontja.

2. Zöldterületek fenntartása
13. § (1) A közhasználatú zöldfelületek a településen belüli elhelyezkedésük és funkciójuk alapján
kategóriákba sorolandók az alábbiak szerint:
I. kategória: Különösen kiemelt területek: a város központi zöldterületei és egyéb frekventált területek. A
fenntartásra a naprakészség jellemző.
II. kategória: Kiemelt területek: lakótelepi közkertek, temetők, új építésű parkolók zöldterülete, a Népkert és a
Zagyva-liget. A fűfelület magassága a 12 cm-t nem haladhatja meg.
III. kategória: A város egyéb zöldterületei, út menti területek, terek, körforgalmak, kerékpárutak, parkok,
játszóterek. Ide tartoznak a lakossági fenntartású területek is, azaz a lakosság által az ingatlan előtti, melletti,
úttestig terjedő területre ültetett növényzet sajátosságának megfelelő fenntartása, a füves terület szükség szerinti
kaszálása, a terület gyommentesítése. A fűfelület magassága a 20 cm-t nem haladhatja meg.
IV. kategória: Az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen telkek, egyéb területek.
V. kategória: Az önkormányzat tulajdonában lévő, használaton kívüli külterjes területek.
Az I-IV. kategóriában lévő területek – kivéve a lakosság által gondozandó területek – fenntartásáról a
szolgáltató külön megállapodás szerint gondoskodik.
(2) Az ingatlan előtti közterületre kiültetett növények gondozásáról – virágok, cserjék - a növényzet
sajátosságának megfelelően – az ingatlantulajdonosnak kell gondoskodni.
A füves területek gondozásánál tekintettel kell lenni a terület gyommentesítésére, különösen a pollenallergiát
okozó növények elleni mentesítésre.
(3) Közhasználatú zöldfelület egy egészét vagy annak egy részét, esetleg egyes elemeit magánszemélyek,
lakóközösségek, gazdálkodó szervezetek, intézmények, társadalmi szervezetek is gondozhatják az
Önkormányzattal kötött megállapodás alapján.
(4) A közhasználatú zöldfelületek fenntartásának szakszerűségét a városi főkertész ellenőrzi.
(5) Közhasználatú zöldfelületen a légvezetékek biztonságos üzemeltetése érdekében a légvezeték tulajdonosa
a vezeték mentén lévő, a biztonsági övezetet érintő fákat, bokrokat, azok ágait eltávolíthatja.
3. Zöldfelületek használata
14. § (1) Közhasználatú zöldfelületeket, azok elemeit a rendeltetésüknek megfelelő célra és módon, saját vagy
szülő illetve felügyelő felelősségére lehet használni.
(2) Közhasználatú zöldfelületen tilos:
a) olyan magatartást tanúsítani, illetve olyan tevékenységet folytatni, amely mások nyugalmát, pihenését, a
közízlést zavarja;
b) zöldfelületi elemet rendeltetésétől eltérően használni, rongálni;
c) növényeket – a gyomnövények kivételével -, növényi részeket (virág, levél, termés) letépni, csonkítani,
eltulajdonítani;
d) a zöldfelületeken természetes körülmények között élő állatok élőhelyét bármely eszközzel zavarni, rongálni;
e) gépjárművel, kerékpárral zöldfelületen vagy nem az arra kijelölt burkolaton közlekedni, parkolni, kivéve a
parkfenntartási munkákhoz szükséges munkagépeket a munkavégzés idejére valamint a városi rendezvények
előkészítését végzők, közmű-fenntartási, karbantartási, hibaelhárítási munkát végzők, mentőszolgálat,
katasztrófavédelmi szerv, rendőrség, közterület-felügyelet gépjárműveit;
f) szökőkutak, csobogók, vizébe, közparkok tavaiba bármilyen anyagot önteni, a vizet beszennyezni, tárgyat,
növényt tenni, továbbá ott fürödni, mosakodni, mosni;
g) zöldterületen lévő épületek, építmények közforgalomnak átadott lépcsőzetén, támfalán, párkányán, az
építmények, berendezések lépcsőzetén roncsoló, károsító hatással járó eszközt (gördeszka, görkorcsolya, roller,
kerékpár stb.) használni, a zöldfelületek tartozékait összekarcolni, vésni, más módon rongálni. E tilalom nem terjed
ki a kerékpárúton történő rendeltetésszerű kerékpáros közlekedésre;
h) tavak, vízfolyások hídján, átjáróin a gyalogos közlekedést zavarni, kerékpárutak használatát
rendeltetésellenes módon zavarni;
i) játszóterekre, kisgyermekek által rendszeresen használt közhasználatú zöldfelületekre és tiltó táblával jelölt
parkokba állatot bevinni;
j) közhasználatú zöldterületen kempingezni, ideiglenes szálláshelyet létesíteni;
k) kutyát póráz nélkül vezetni, futtatni, kivéve a kutyafuttató területét.
(3) Tilos a közterületen szeszesital árusítása és fogyasztása. Ez alól kivételt képez a vendéglátó üzletként
meghatározott értékesítőhelyen, vendéglátóipari előkertben, továbbá rendezvények alkalmával az erre vonatkozó
engedély birtokában történő szeszesital-árusítás- és fogyasztás.
(4) A körbekerített, zárhatóvá tett parkot az üzemeltető által ott elhelyezett nyitvatartási tájékoztató szerinti
időszakban lehet igénybe venni.
(5) Aki a közhasználatú zöldterület állapotát bármely engedélyezett tevékenységével összefüggésben
megváltoztatja, köteles azt a tevékenység befejezését követő 30 napon belül a szükséges mértékben és
legkésőbb a következő növényültetési időszak végéig, az eredeti állapotnak megfelelően helyreállítani. Nem
megfelelő helyreállítás esetén az engedélyező a városi főkertésszel egyeztetve előírja az elvégzett munka
kijavítását vagy a kötelezett költségére elvégezteti azt.
(6) Aki engedély nélkül, rendeltetéstől eltérő módon használja a zöldfelületet, és ennek következtében
növényzet, építmény, berendezés, felszerelés (továbbiakban: építmény) megsérül vagy megsemmisül, köteles a

növényzet pótlásáról gondoskodni vagy növény, építmény – tulajdonos által meghatározott - ellenértékét az
Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába (továbbiakban: Környezetvédelmi Alap) befizetni.
(7) E rendelet hatálya alá tartozó zöldfelületek használata, fenntartása, helyreállítása eredményeként
keletkező, biológiailag lebomló hulladékok kezelése, komposztálása során a biohulladék kezeléséről és a
komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII.29.) KvVM rendelet szerint kell eljárni.
4. Fás szárú növények védelme közterületen
15. § (1) Közterületre kiültetett növény az önkormányzat tulajdona illetve kiültetést követően az önkormányzat
tulajdonába kerül, közérdekből azzal az önkormányzat szabadon rendelkezik.
(2) Fakivágás, gallyazás – veszélyhelyzet elhárítása illetve a fa kiszáradásának kivételével – csak a vegetációs
időn kívüli nyugalmi időszakban, lombtalan állapotban történhet.
(3) Közterületen fát kivágni különösen építmény elhelyezése, veszélyhelyzet elhárítása, épület állagának
védelme, közművek hibaelhárítása céljából - ha az műszakilag indokolt -, környezetrendezés vagy kertészeti
szakvélemény által igazolt egyéb okból lehet.
(4) Közterületi fakivágáshoz a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Korm.rendelet) szerinti engedélyt kell kérni. A kérelmet a Korm.rendelet 2. mellékletében szereplő
nyomtatványon lehet benyújtani a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez (a továbbiakban: jegyző).
Társasházak esetében a kérelemhez mellékelni kell a társasház közgyűlési határozatát, más közös tulajdon
esetében minden tulajdonos egyetértő nyilatkozatát. Belterületen, a közút területének határától számított két méter
távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény szerint a közút
kezelőjének hozzájárulása szükséges.
(5) Aki jogszabály vagy hatósági határozat alapján fapótlásra kötelezhető, e kötelezettségének a
Korm.rendeletben meghatározott módon tehet eleget. Amennyiben a pótlás a fa kivágásának helyén vagy más
ingatlanon nem teljesíthető, a jegyző kompenzációs intézkedés megtételét írja elő. A pótlásra kötelezett a fa
értékét a Környezetvédelmi Alapba köteles befizetni.
(6) Faérték fizetési kötelezettséget kell előírni minden olyan közterületi fakivágás engedélyezésekor, amikor a
fa kivágását balesetveszély, épület állagának védelme, veszélyhelyzet elhárítása vagy a fa természetes
öregedése nem indokolja. Ilyen irányú kérelem benyújtása esetén a kérelmezőnek a kompenzáció összegét, de
legalább 20.000.- Ft-ot előzetesen be kell fizetni a Környezetvédelmi Alapba, és a befizetésről szóló bizonylat
másolatát csatolni kell a kérelemhez. Amennyiben a kérelem elutasításra kerül, vagy a kompenzáció összege
kevesebb, mint az előzetesen befizetett összeg, úgy a Környezetvédelmi Alapba befizetett összeget vagy a
különbözetet a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája haladéktalanul visszafizeti a
kérelmező részére. Amennyiben a kompenzáció összege magasabb, mint az előzetesen befizetett összeg, úgy a
különbözetet az engedélyben foglaltak szerint kell megfizetni.
(7) A Környezetvédelmi Alapba befolyt bevételeket növényzet telepítésével kapcsolatos beruházási, felújítási,
tervezési feladatok elvégzésére kell fordítani.
(8) A fa egyedi értékének számítását e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(9) Engedély nélküli fakivágás esetén az elkövető a fa egyedi értéke kétszeresének megfelelő összeget köteles
a Környezetvédelmi Alapba befizetni vagy ezen összegnek megfelelő értékű fát a jegyző által előírt helyre
elültetni.
(10) Fakivágás esetén a pótlás nem tekinthető teljesítettnek, ha az ültetést, pótlást követő vegetációs időszak
kezdetén a fa, cserje nem hajt ki. Ebben az esetben az ültetést meg kell ismételni.
IV. fejezet
Csapadékvíz elvezetésének szabályai
16. § (1) Helyi közút illetve kapubejáró alatti áteresz minimális mérete 300 mm átmérőjű körszelvény vagy
minimum 300 mm oldalméretű négyszögszelvény lehet, kivéve a 2. függelékben meghatározott közterületeken,
amely helyeken 200 mm átmérőjű körszelvényű vagy ennek megfelelő négyszögszelvényű áteresz elhelyezése
alkalmazható. Az átereszt a Műszaki és Városfejlesztési Iroda által meghatározott fenékmélységgel kell
elhelyezni.
(2) Az (1) bekezdés előírásainak meg nem felelő méretű átereszt illetve egyéb, a csapadékvíz elfolyását
akadályozó, - az ingatlan tulajdonosa által engedély nélkül létesített - zárt csapadékcsatornát az ingatlan
tulajdonosa köteles a jegyző felszólítására elbontani. E kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén a bontási
munkákat Hatvan Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) a tulajdonos költségére elvégeztetheti.
(3) Az általános szabályoktól eltérni csak érvényes közútkezelői és vízkezelői engedély birtokában lehet.
Kérelemre közútkezelői engedélyt a jegyző, vízkezelői engedélyt Hatvan város Polgármestere a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján ad ki.
(4) Az árok karbantartását szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal el kell végezni.
(5) A helyi közút alatti átereszek, közterületen lévő árokszakaszok, illetve zárt csapadékcsatornák tisztítását és
karbantartását az önkormányzat saját vagy külső szerv bevonásával végzi.

V. fejezet
Eljárási szabályok
17. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az e rendeletben szabályozott önkormányzati hatósági
ügyekben az eljárás a jegyző hatáskörébe tartozik.
(2) A bizottság eljárására – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben
megállapított kivételekkel - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvényt kell alkalmazni.
(3) E rendelet alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások tényállásait külön
önkormányzati rendelet állapítja meg.
VI. fejezet
Záró rendelkezések
18. § (1) Ez a rendelet 2016. július 4-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról,
valamint a zöldterületek használatáról szóló 21/2007. (IV.27.) önkormányzati rendelete.
19. § A 11. § (2) bekezdésében szabályozott hozzájárulást 2016. évben július 31-ig kell befizetni az
Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába. A hozzájárulás mértéke 2016. évben: lakásonként 500.- Ft.
Hatvan, 2016. június 30.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

(A 17/2016. (VII. 1.) sz. önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!)

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2016. (VII. 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 20. 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.) 13. §-a, valamint az azt megelőző alcím helyébe a következő
rendelkezés lép:
„A játszóterek használata
13. § (1) A játszótéri eszközök, sporteszközök kizárólag a rendeltetésüknek megfelelően, az állaguk megóvása
mellett használhatóak, szülői, kísérői felügyelettel vagy anélkül, de a szülő, gondviselő felelőssége mellett.
(2) A játszótéri játékokat, eszközöket 14 éven aluli gyermekek használhatják azzal, hogy használatuk során
figyelembe kell venni a játszótéri eszközön vagy e célból kihelyezett táblán feltüntetett súlykorlátozó előírásokat is.
(3) A játszótérre üveget, illetve sérülést, balesetet okozó tárgyat vagy oda nem illő eszközt bevinni tilos.
(4) A játszótéren dohányozni, alkoholt vagy más bódító hatású anyagot fogyasztani, szemetelni, valamint a
játszótéri eszközöket beszennyezni tilos.
(5) A dohányzási tilalommal érintett közterületek felsorolását a 9. melléklet tartalmazza.”
2. § (1) Ez a rendelet 2016. július 4-én lép hatályba, és 2016. július 5-én hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a R.15. § (2) bekezdése és 15/A. §-a.
Hatvan, 2016. június 30.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontja szerinti feladatkörében eljárva,
a következőket rendeli el:
1. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.)
III. fejezet 4. címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. cím
Szociális zöldterület-gondozási szolgáltatás
14. § (1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról, valamint a
zöldterületek használatáról szóló 17/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: köztisztasági
rendelet) 11. § (4) bekezdése alapján, a (2) bekezdés szerinti feltételek fennállása esetén szociális zöldterületgondozási szolgáltatásra (a továbbiakban: szolgáltatás) jogosult az a hatvani bejelentett lakóhellyel és Hatvan
város belterületén ingatlannal rendelkező tulajdonos, aki életkorára, egészségi állapotára és anyagi-jövedelmi
helyzetére tekintettel nem tudja ellátni az ingatlan melletti zöldterület köztisztasági rendelet szerinti gondozásával
kapcsolatos feladatokat.
(2) A szolgáltatás megállapításának feltétele:
a) a tulajdonos a 70. életévét betöltötte;
b) vele egy háztartásban élő, a zöldterület gondozására képes hozzátartozója nincs és erről a tulajdonos
büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik;
c) a tulajdonos, illetve vele közös háztartásban élő hozzátartozója egy főre jutó havi jövedelme a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg; és
d) a tulajdonos illetve vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója a mozgáskorlátozott személyek
közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet szerint súlyos mozgáskorlátozottnak
minősül, a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás
folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet szerint fogyatékosnak minősül, vagy más,
krónikus, szervi betegségben szenved és ennek tényét szakorvosi vagy háziorvosi igazolással igazolja.
(3) A szolgáltatásra az adott ingatlanban bejelentett lakóhellyel rendelkező tulajdonos jogosult.
(4) A szolgáltatás kérelemre állapítható meg. A kérelmet a 17. melléklet szerinti formanyomtatványon, az ott
meghatározott dokumentumokkal együtt kell benyújtani az Általános Igazgatási Osztályra.
15. § (1) A szolgáltatás iránti kérelemről a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője dönt a kérelem
benyújtásától számított 8 napon belül. A szolgáltatás megállapítása esetén a határozat egy példányát meg kell
küldeni a Hatvani Városgondnokság, mint szolgáltató részére. A Hatvani Városgondnokság az ingatlantulajdonos
helyett a zöldterület gondozását elvégzi. A szolgáltatás tárgyévben egy alkalommal kerül megállapításra, a
szolgáltatás hatálya tárgyév december 31. napjáig tart.
(2) A kérelmező haladéktalanul köteles bejelenteni, ha saját vagy családja jövedelmében változás következik
be és a jövedelem meghaladja a 14.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti jövedelemhatárt.
(3) Meg kell szüntetni a szolgáltatást
a) ha a kérelmezőnek megszűnik az adott ingatlanhoz fűződő tulajdonjoga;
b) a (2) bekezdés szerinti változás esetén, vagy
c) a tulajdonos halálával.
16-18.§”
2. § A R. az 1. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.
3. § Ez a rendelet 2016. július 4-én lép hatályba és 2016. július 5-én hatályát veszti.
Hatvan, 2016. június 30.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

1. melléklet a 19/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
„17. melléklet a 11/2008. (Il. 29.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
szociális zöldterület-gondozási szolgáltatás igénybevételére
1.

A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.

Neve: …………………………………………………………………………………….

1.2.

Születési neve: …………………………………………………………………………..

1.3.

Anyja neve: …………………………………………………………………………….

1.4.

Születési helye, ideje (év, hó, nap): …………………………………………………...

1.5.

Lakóhelye: ………………………………………………………………………………

1.6.

Tartózkodási helye:

1.7.

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

1.8.

Telefonszám (nem kötelező megadni…………………………………………………..

……………………………………………………………………
………………………………………………

A szolgáltatással érintett közterület nagysága:
Árok takarítás esetén hosszúság:…………… m, szélesség: …………… m
Sövényvágás esetén hosszúság: ………… m, magasság: …………… m
Zöldterület karbantartás esetén: ………….. m2
2. A kérelem indokolása: ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….…………………….
………………………………………………………………………………………………….
3.

A kérelmező és vele közös háztartásban élők jövedelmére vonatkozó adatok:

3.1.

A kérelmező családi körülménye:

3.1.1. egyedül élő,
3.1.2. nem egyedül élő.
3.2.
3.2.1.

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai
A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma: ......... fő.

Közeli hozzátartozó neve
(születési neve)

Anyja neve
Születési helye, ideje (év,
hó, nap)

Társadalombiztosítási
Azonosító Jele

Családi kapcsolat
megnevezése

1.
2.
3.
3.3.

Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban:
1.

A jövedelem típusa

2.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
ebből közfoglalkoztatásból származó:

3.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve
szellemi és más önálló tevékenységből származó

4.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

Kérelmező

A családban élő közeli
hozzátartozók

5.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások

6.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek
által folyósított ellátások

7.

Egyéb jövedelem

8.

Összes jövedelem

4. Nyilatkozatok
4.1.

Kijelentem, hogy

4.1.1.*

életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),

4.1.2. a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel
megegyező lakcímen élnek,
4.1.3.

a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

4.2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.
4.3. Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények
megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet.
4.4. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Alulírott hozzájárulok, hogy személyes adataimat a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából kezeljék.
Kelt: Hatvan, …………………………………………………

........................................................................

........................................................................

kérelmező aláírása

kérelmező házastársának/élettársának
aláírása
Nyilatkozat

Alulírott
………………..………………………………………………………………….
,
Hatvan,…………………………………………………… szám alatti lakos, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában
kijelentem, hogy velem egy háztartásban élő, a zöldterület gondozására képes hozzátartozóm nincs.
Hatvan, ……………………………………….
.......................................................
kérelmező aláírása
Az eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok:
(szociális zöldterület-gondozási szolgáltatás)

Egyedülálló esetén:
személyi igazolvány,
lakcímkártya,
jövedelemigazolás:
munkaviszony esetén, az elmúlt hónap nettó átlagkeresetéről munkáltatói igazolás
vállalkozó esetén a NAV által kiállított igazolás az elmúlt évi jövedelemről,
igazolás az egyén rendszeres pénzbeni ellátásairól (pl. a Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító
Igazgatósága által az év január hónapjában megküldött értesítője stb.).
Házas,- élettársi közösségben élők esetén, a fentieken kívül:
a családtag jövedelemigazolása/i:
munkaviszony esetén, az elmúlt hónap nettó átlagkeresetéről munkáltatói igazolás,

vállalkozó esetén a NAV által kiállított igazolás az elmúlt évi jövedelemről,
igazolás az egyén rendszeres pénzbeni ellátásairól (pl. a Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító
Igazgatósága által az év január hónapjában megküldött értesítője stb.).
- Krónikus vagy szervi betegség igazolása: szakorvos vagy háziorvos által kiadott igazolással.
- Mozgáskorlátozottság igazolása: a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő mozgáskorlátozott személy
parkolási igazolványának bemutatása.
- Súlyos fogyatékosság igazolása: a Magyar Államkincstár fogyatékossági támogatást megállapító határozata.
AMENNYIBEN A KÉRELMEZŐ NEM SZEMÉLYESEN JÁR EL ÜGYÉBEN, MEGHATALMAZÁS SZÜKSÉGES!”

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § A képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 6., 7. és 10. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. § (1) Ez a rendelet 2016. július 4-én lép hatályba, és 2016. július 5-én hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a R. 4. mellékletének 11. pontjában a „21/2007. (IV. 27.)” szövegrész.
Hatvan, 2016. június 30.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester
1. melléklet a 20/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez

1.

A R. 6. mellékletének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím alatti 7. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„7.
Közterületre fát, cserjét ültetni – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a városi főkertész
véleménye alapján csak Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság engedélyével lehet. (A
köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 17/2016. (VII. 1.)
önkormányzati rendelet)”

2.

A R. 6. melléklete a Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím alatt a következő 7a. ponttal
egészül ki:
„7a. Közterületre haszonnövény csak a bizottság által e célra kijelölt területekre, közösségi kertekbe
ültethető. (A köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 17/2016. (VII.
1.) önkormányzati rendelet)”

3.

A R. 7. melléklete a következő 46a. ponttal egészül ki:
„46a. Közbeszerzési értékhatárt el nem érő megrendelés, beszerzés, beruházás esetén, amennyiben a
szerződés értéke nem éri el a nettó 200.000,- Ft-ot, jogosult dönteni a nyertes ajánlattevőről.”

4.

A R. 7. mellékletének 9a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9a. A csapadékvíz elvezetésének általános szabályaitól eltérni csak érvényes közútkezelői és vízkezelői
engedély birtokában lehet. A vízkezelői engedélyt kérelemre Hatvan város polgármestere a Műszaki
és Városfejlesztési Iroda útján adja ki. (A köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek
használatáról szóló 17/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelet)

5.

A R. 10. melléklete a következő 6b. ponttal egészül ki:
„6b. A szociális zöldterület-gondozási szolgáltatás iránti kérelemről a Hatvani Közös Önkormányzati
Hivatal jegyzője dönt.”

6.

A R. 10. mellékletének 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. A köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló önkormányzati
rendeletben szabályozott önkormányzati hatósági ügyekben lefolytatja a közigazgatási hatósági

eljárást. (A köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 17/2016. (VII. 1.)
önkormányzati rendelet.)”

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló
13/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló
13/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban R.) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A köztisztaság fenntartásáról valamint a zöldterületek használatáról szóló 17/2016. (VII. 1.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R1.) alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartást követ el:
1. aki úton, járdán, közterületen elhelyezett berendezési, felszerelési tárgyat, műalkotást rongál /R1.4. § (5)/,
2. aki dugulás vagy rongálás okozására alkalmas anyagot, tárgyat a közcsatorna víznyelőjébe,
csapadékelvezető csatornába vagy árokba szór, önt /R1.4.§ (6)/,
3. aki állati tetemet, valamint olyan szerves vagy szervetlen anyagot, mely a környék levegőjét szennyezheti,
az egészséget veszélyeztethet, közterületen vagy magánterületen elhelyez /R1.4. § (7)/,
4. aki közterületen – a hirtelen fellépő hiba elhárítását szolgáló javítás kivételével - gépjárművet javít, szerel
vagy mos /R1. 4. § (9)/,
5. aki közterületen szennyező anyagot oly módon szállít, hogy a szállítmányból por, folyékony anyag jut a
levegőbe illetve közterületre, valamint ha ezáltal a közterület szennyeződik, a szennyezés előidézője azt
nem távolítja el, a további szennyezés megakadályozásáról nem gondoskodik /R1.4.§ (10)/,
6. aki az ingatlan előtti, melletti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, tömbházas
telken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló
terület, térburkolat, illetve lépcső esetében 1 méter szélességű sáv ónos esőtől, jégtől vagy hótól való
mentesítéséről, szükség szerint naponta többször is, nem gondoskodik /R1. 5. § (1)/,
7. az üzemeltető, aki szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari és szolgáltató egységek, üzlethelyiségek és más
elárusító helyek előtti járdák – ónos esőtől, jégtől vagy hótól – történő, szükség szerinti síkosság
mentesítéséről nem gondoskodik /R1. 5. § (2)/,
8. aki a járdáról letakarított havat úgy gyűjti össze, hogy azzal a gyalogos közlekedést zavarja /R1.5. § (3)/,
9. aki a hó eltakarítása során nem gondoskodik arról, hogy az összegyűjtött hó a közszolgálati felszerelési
tárgyak, vagy egyéb közérdekű létesítmények (pl. tűzcsap, szeméttároló, gáz- és közmű akna fedlap stb.)
használatát ne akadályozza /R1. 5. § (4)/,
10. aki a hórakást útkereszteződésben, az úttorkolatban (8 méteren belül) kijelölt gyalogátkelőhelyen,
kapubejáró elé annak teljes szélességében, tömegközlekedési jármű megállójában, valamint ez utóbbinál
az úttest és a járda közé rak le /R1. 5. § (5)/,
11. az a kötelezett, aki a síkosság elleni védelemről nem közegészségügyileg veszélytelen környezetkímélő
anyaggal (homok, salak, fűszerpor stb.) gondoskodik, illetve aki a felszórásra bomló szerves vagy a
burkolatra káros anyagot alkalmaz /R1. 5. § (6)/,
12. az a tulajdonos, használó (továbbiakban: tulajdonos), aki az ingatlan melletti járdaszakasz, – járda
hiányában egy méter széles területsáv illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes
terület tisztántartásáról, kaszálásáról, hulladék eltávolításáról, a hulladékgyűjtő edény környezetének
tisztántartásáról nem gondoskodik /R1. 6. § (2) a)/,
13. az a tulajdonos, aki az ingatlan melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, ha az árok rézsüje
füvesített annak kaszálásáról, illetve az eredeti mélység megtartásával a feliszapolódás megszüntetéséről
nem gondoskodik (R1. 6. § (2) b)/,
14. az a kötelezett, aki tömbtelken a külön tulajdonában álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és
körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, továbbá az egyes épületek körüli – az R1. 1. függelékében
részletesen meghatározott – virágágyások gondozásáról nem gondoskodik /R1. 6. § (2) c)/,
15. az a tulajdonos, aki a beépített és beépítetlen ingatlan tisztán tartásáról, gyommentesítéséről, a füves
területek gondozásáról nem gondoskodik /R1. 6. § (2) d)/,
16. az a tulajdonos, aki az ingatlanról a közterületre benyúló faágak, cserjék és más növényeknek az ingatlan
határáig történő visszavágásáról, a közlekedést akadályozó vagy veszélyeztető tárgyak eltávolításáról
nem gondoskodik /R1. 6. § (2) e)/,
17. az a tulajdonos, aki az útcsatlakozásnál az útburkolatok csatlakozási pontjától mért - a szabad belátáshoz
szükséges mértékben – de legalább 5 méter távolságban az úttest burkolatmagasságától 60 cm-nél
magasabb cserje és egyéb növényzet 60 cm-re történő visszavágásáról nem gondoskodik /R1. 6. § (2) f)/,
18. az az üzemeltető, szolgáltató (továbbiakban: üzemeltető), aki az útcsatlakozásnál az útburkolatok
csatlakozási pontjától mért - a szabad belátáshoz szükséges mértékben – de legalább 5 méter
távolságban az úttest burkolatmagasságától 60 cm-nél magasabb cserje és egyéb növényzet 60 cm-re

történő visszavágásáról nem gondoskodik /R1. 7. § (2) /,
19. az az üzemeltető aki - szórakoztató, vendéglátó és árusító helyek, szolgáltató egységek esetén – az
egység melletti járdaszakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet,
ettől eltérő megállapodás hiányában, nem tarja tisztán, nem kaszálja és a hulladékot nem távolítja el /R1.
7. § (1)/
20. az az üzemeltető, aki a nyílt piacok és vásárterek tisztántartásáról nem gondoskodik /R1. 7. § (3)/,
21. az a rendezvényszervező, aki a közterületen megrendezett sport és egyéb rendezvény idején a várható
forgalomnak megfelelő számú illemhelyet nem biztosítja, valamint a rendezvénnyel érintett terület
közvetlen környezetének tisztántartásáról nem gondoskodik /R1. 7. § (4)/,
22. aki építésnél, bontásnál vagy felújításnál munkálatokat úgy végez, valamint az építési, bontási anyagot,
földet úgy tárolja, hogy azzal port és szennyeződést okoz (R1. 9. § (3)/,
23. beruházás, felújítás esetén az a kivitelező, aki az általa elfoglalt terület tisztántartásáról nem gondoskodik
/R1. 9.§ (2)/,
24. építésnél, bontásnál az a kivitelező, aki a por- és egyéb szennyeződés keletkezésének
megakadályozásáról nem gondoskodik /R1.9.§ (3)/,
25. az a közmű üzemeltető, aki a hiba elhárítását követően az igénybe vett terület szennyeződését nem
szüntette meg /R1. 9.§ (4)/,
26. aki közterületen zöldfelületet a tulajdonos hozzájárulása nélkül létesít vagy szüntet meg /R1. 12. § (1)/,
27. aki közterületre fát, cserjét engedély nélkül ültet, úgyszintén az is, aki az engedélyezett ültetésnél az R1.
4. mellékletben előírt telepítési távolságot nem tartja be /R1. 12. § (2)/,
28. aki a közterületen végzett fa és cserje ültetésénél figyelmen kívül hagyja az R1. 12. § (4) bekezdésében
meghatározott egyéb szempontokat /R1. 12. § (3)/,
29. aki haszonnövényt nem a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság által e célra kijelölt területre
ültet /R1. 12. § (6)/,
30. aki a közterületre kiültetett fa, cserje és egyéb növényzet telepítésére és gondozására vonatkozó
szabályokat megszegi /R1. 13. § (2)/,
31. aki olyan magatartást tanúsít, illetve olyan tevékenységet folytat, amely mások nyugalmát, pihenését,
közízlést zavarja (R1. 14. § (2) a)/
32. aki zöldfelületi elemet rendeltetésétől eltérően használ (R1. 14. § (2) b)/
33. aki növényeket – gyomnövények kivételével – növényi részeket (virág, levél, termés) letép, csonkít,
eltulajdonít (R1. 14. § (2) c)/
34. aki zöldfelületeken természetes körülmények között élő állatok élőhelyét bármely eszközzel zavarja,
rongálja (R1. 14. § (2) d)/
35. aki gépjárművel, kerékpárral zöldfelületen vagy nem az arra kijelölt burkolaton közlekedik, vagy parkol,
kivéve az R1. 14. § (2) bekezdés e) pontjában felsorolt gépjárműveket (R1 14. § (2) e)
36. aki szökőkutak, csobogók vizébe, közparkok tavaiba bármiféle anyagot önt, a vizet beszennyezi, illetve
azokba tárgyat, növényt tesz, vagy ott fürdik, mosakodik, mos /R1. 14. § (2) f)/
37. aki zöldterületen lévő épületek, építmények közforgalomnak átadott lépcsőzetén, támfalán, párkányán, az
építmények, berendezések lépcsőzetén roncsoló, károsító hatással járó eszközt (gördeszka,
görkorcsolya, roller, kerékpár stb.) használ, a zöldfelületek tartozékait összekarcolja, vési, más módon
rongálja. E tilalom nem terjed ki a kerékpárúton történő rendeltetésszerű kerékpáros közlekedésre /R1.
14. § (2) g)/
38. aki tavak, vízfolyások hídján, átjáróin a gyalogos közlekedést zavarja, kerékpárutak használatát
rendeltetésellenes módon zavarja /R1. 14. § (2) h)/
39. aki játszóterekre, kisgyermekek által rendszeresen használt közhasználatú zöldfelületekre és tiltó táblával
jelölt parkokba állatot bevisz /R1. 14. § (2) i)/
40. aki közhasználatú zöldterületen kempingezik, ideiglenes szálláshelyet létesít /R1. 14. § (2) j)/
41. aki kutyát póráz nélkül vezet, futtat, kivéve a kutyafuttató területét /R1. 14. § (2) k)/.
42. aki a helyi közút, illetve kapubejáró alatti áteresz minimális méretére előírt 300 mm átmérőjű körszelvény
vagy minimum 300 mm oldalméretű négyszögszelvény kötelezést nem tartja be az R1. 2. függelékében
meghatározott kivételektől eltekintve, illetve az R1. 2. függelékében meghatározott közterületeken 200
mm átmérőjű körszelvény vagy ennek megfelelő négyszögszelvény áteresz elhelyezésére való kötelezést
nem tartja be, valamint az átereszeket nem a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki és
Városfejlesztési Irodája által megadott fenékmélységgel alakítja ki. /R1. 16. § (1)/,
43. aki a csapadékvíz elvezetését akadályozó átereszt, illetve zárt csapadékcsatornát nem bontja el /R16. §
(2)/
44. aki az árok karbantartását szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal nem végzi el /R1. 16. §
(4)/
(2) A közterület-felügyelő az (1) bekezdésben meghatározott magatartás elkövetőjével szemben legfeljebb
10.000.-Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki, amennyiben a szabályszegő a helyszíni intézkedés alkalmával
a jogsértést teljes mértékben elismeri.
2. § (1) A R. 8. § (1) bekezdés 13a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13a. aki a játszótereken elhelyezett játszótéri eszközöket, sporteszközöket nem rendeltetésüknek
megfelelően, vagy nem a játszóeszközökön, a kihelyezett táblákon feltüntetett súlyhatárig használja illetve 14.
életévét betöltötte és a játszótéri játékokat, eszközöket ennek ellenére használja /R4. 13. § (1) és (2)/

(2) A R. 8. § (1) bekezdése a következő 13b. ponttal egészül ki:
„13b. aki játszótérre üveget, illetve sérülést, balesetet okozó tárgyat, vagy oda nem illő eszközt bevisz /R4. 13.
§ (3)/.”
(3) A R. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közterület-felügyelő az (1) bekezdésben meghatározott magatartás elkövetőjével szemben legfeljebb
10.000.-Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki, amennyiben a szabályszegő a helyszíni intézkedés alkalmával
a jogsértést teljes mértékben elismeri.”
3. § (1) Ez a rendelet 2016. július 4-én lép hatályba, és 2016. július 5-én hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a R. 6. §-a, és a 8. § (1) bekezdés 10-13. pontja.
Hatvan, 2016. június 30.

dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI
Határozat száma

: 495/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. június 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 Hatvan város közrend-közbiztonsági helyzetéről
2. Előterjesztés a Hatvani Csicsergő Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztására kiírt pályázat
elbírálásáról
3. Előterjesztés a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztására kiírt
pályázat elbírálásáról
4. Előterjesztés a Hatvani Napsugár Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztására kiírt pályázat
elbírálásáról
5. Előterjesztés a Hatvani Százszorszép Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztására kiírt
pályázat elbírálásáról
6. Előterjesztés a Hatvani Varázskapu Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztására kiírt
pályázat elbírálásáról
7. Előterjesztés a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztására kiírt
pályázat elbírálásáról
8. Beszámoló az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint az önkormányzati működtetésű általános
iskolák 2015/2016. nevelési évben, tanévben végzett tevékenységéről
9. Beszámoló az óvodai városi munkaközösség 2015/2016. nevelési évben végzett tevékenységéről
10. Előterjesztés a 2016/2017. nevelési év indításának előkészítéséről
11. Tájékoztató a 2015/2016. tanév kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeiről
Előterjesztő, előadó az 1-11. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
12. Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szerződés alapján átvállalt feladatainak ellátásáról
Előterjesztő, előadó: Köves Gábor Nándorné, a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke
13. Előterjesztés a központi orvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladat ellátásáról szóló megállapodás
megkötéséről
14. Előterjesztés a 3. számú fogorvosi körzet, valamint a kapcsolódó iskolafogászati feladatok ellátására
vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés módosításáról
15. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló Hatvan, Árpád utca 2. szám alatti fogorvosi rendelő
bérbeadásáról
16. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló új önkormányzati
rendelet megalkotásáról
17. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló
15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
18. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
19. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010.
(XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
20. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
21. Előterjesztés a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó egyeztetési eljárás lezárásáról
22. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról
23. Előterjesztés a Hatvani Városgondnokság és az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító
okiratának és létszámkeretének módosításáról
24. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-fejlesztése Társulás, valamint a
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. között megkötött beruházási hitelszerződés módosításával kapcsolatos
döntésről
25. Előterjesztés a Római Katolikus Egyházközségnek nyújtott kölcsön visszafizetési határidejének
módosításáról
26. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezetőjének munkabéréről
27. Előterjesztés a Gáspár András Bajtársi Egyesülettel kötendő megállapodásról
28. Előterjesztés a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésről
29. Előterjesztés a „Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére” című pályázati felhívásra pályázat
benyújtásáról
30. Előterjesztés a „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című pályázat benyújtásáról
31. Előterjesztés az „I. világháborús emlékmű helyreállítása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről
32. Előterjesztés a 490/2016. (VI. 21.) sz. képviselő-testületi határozat módosításáról

33. Előterjesztés a 390/2016. (V. 26.) sz., valamint a 397/2016. (V. 26.) sz. képviselő-testületi határozatok
módosításáról
34. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló, gazdaságosan fel nem újítható lakások elidegenítéséről
szóló pályázatok kiírásáról
35. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakáscélú helyiségek elidegenítéséről szóló
pályázatok kiírásáról
36. Előterjesztés ingóságok önkormányzati tulajdonba kerüléséről
37. Előterjesztés a hatvani 10102/5 hrsz.-ú külterületi ingatlan belterületbe vonásáról
38. Előterjesztés a hatvani 5111/6 helyrajzi számú földrészlet művelési ág változásának rendezéséről
39. Előterjesztés a Magyar Államvasutak Zrt.-vel kötendő együttműködési megállapodásról
40. Előterjesztés szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos
szerződésről
41. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel
kapcsolatos döntésekről
42. Előterjesztés a hatvani 795/5 hrsz.-ú ipari terület teherszállítás céljából történő megközelíthetősége
érdekében létrejött megállapodás módosításáról
43. Előterjesztés ideiglenes út üzemeltetéséről
44. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Robert Bosch Elektornika Kft részére
45. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
46. Előterjesztés az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola villamos energia ellátásáról
47. Előterjesztés a „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, illetve utántöltő anyagok beszerzése” tárgyú
közbeszerzési eljárás megindításáról
48. Előterjesztés közvilágítási oszlopok javításáról
49. Előterjesztés a 2016. évi tavaszi lakossági veszélyes hulladékgyűjtéssel kapcsolatos döntésről
50. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal emeleti teraszán található vezetékhálózat
javításáról
51. Előterjesztés a Grassalkovich úton található kandeláberek festéséről
Előterjesztő, előadó a 13-51. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
52. Egyebek
ZÁRT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a „Pro Urbe” díj adományozásáról
2. Előterjesztés névhasználat iránti engedélykérelemről
Előterjesztő, előadó az 1-2. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester”
Határozat száma

: 496/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 865. (XII. 17.) 2015. évi; valamint a 68. (II. 11.), 133.,
136., 137., 138., 149. (II. 25.), 176. (III. 21.), 204., 207., 208., 211., 212., 213., 214., 215., 216., 217., 218.,
239., 240., 241., 242., 243., 244., 245., 246., 247., 248., 249., 250., 251., 253., 254., 263. (III. 31.), 265.,
267., 268., 269. (IV. 12.), 282., 287., 329., 337., 338., 339., 340., 341., 348. (IV. 28.), 354., 355. (V. 12.),
363., 364., 365., 366., 367., 368., 369., 370., 371., 372., 373., 374., 375., 376., 377., 378., 379., 380., 381.,
406., 417., 418., 419. (V. 26.) 2016. évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
polgármesteri beszámolót elfogadja.”
Határozat száma

134.,
219.,
266.,
362.,
382.,
adott

: 497/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Rendőrkapitányság 2015. évi, Hatvan város
közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2016. július 8. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 498/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros
L. u. 49-51.) intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával 2016. július 1. napjától 2021. június 30.
napjáig Tormáné Tóth Évát bízza meg, és ezzel egyidejűleg Szekeres Erzsébet pályázatát elutasítja. Illetményét
2016. július 1. napjától a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.
(VIII.30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg:
Garantált illetmény (Nkt 7-8. sz. melléklete szerint):
394.327,-Ft
Intézményvezetői pótlék (40%)
68.573,-Ft
Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdése alapján
2016.07.01-től 2016.08.31-ig)
10.000,-Ft
Kereset összesen:
472.900,-Ft

-

Kerekítés:
Kereset mindösszesen:

Határidő
Felelős

0-Ft
472.900,-Ft”

: 2016. június 30.
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 499/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan,
Bajcsy-Zs. u. 10.) intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával 2016. július 1. napjától 2021.
június 30. napjáig Tircsi Erika Bernadettet bízza meg. Illetményét 2016. július 1. napjától a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak
szerint állapítja meg:
• Garantált illetmény (Nkt 7-8. sz. melléklete szerint):
342.827,-Ft
• Intézményvezetői pótlék (40%)
68.573,-Ft
• Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdése alapján
2016.07.01-től 2016.08.31-ig)
25.000,-Ft
• Kereset összesen:
436.400,-Ft
• Kerekítés:
0 -Ft
• Kereset mindösszesen:
436.400,-Ft”
Határidő
Felelős

: 2016. június 30.
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 500/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor K.
u. 13.) intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával 2016. július 1. napjától 2021. június 30
napjáig Simon Attilánét bízza meg. Illetményét 2016. július 1. napjától a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg:
• Garantált illetmény (Nkt 7-8. sz. melléklete szerint):
334.295,-Ft
• Intézményvezetői pótlék (40%)
68.573,-Ft
• Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdése alapján
2016.07.01-től 2016.08.31-ig)
15.000,-Ft
• Kereset összesen:
417.868,-Ft
• Kerekítés:
32,-Ft
• Kereset mindösszesen:
417.900,-Ft”
Határidő
Felelős

: 2016. június 30.
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 501/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós
Alfréd utca 3.) intézményvezetői (magasabb vezető) feladatainak ellátásával 2016. július 1. napjától 2021. június
30. napjáig Nagy Zsolt Dezsőnét bízza meg. Illetményét 2016. július 1. napjától a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint
állapítja meg:
• Garantált illetmény (Nkt 7-8. sz. melléklete szerint):
377.114,-Ft
• Intézményvezetői pótlék (40%)
68.586,-Ft
• Kereset-kiegészítés (Nkt. 65.§ (5) bekezdés alapján
2016.07.01-től 2016.08.31-ig)
20.000,-Ft
• Kereset összesen:
465.700,-Ft
• Kerekítés:
0 -Ft
• Kereset mindösszesen:
465.700,-Ft”
Határidő
Felelős

: 2016. június 30.
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Határozat száma

: 502/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai u.
9.) intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával 2016. július 1. napjától 2021. június 30. napjáig
Varsányiné Kondek Mónikát bízza meg. Illetményét 2016. július 1. napjától a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint
állapítja meg:
• Garantált illetmény (Nkt 7-8. sz. melléklete szerint):
368.627,-Ft
• Intézményvezetői pótlék (40%)
68.573,-Ft
• Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdése alapján
2016.07.01-től 2016.08.31-ig)
10.000,-Ft
• Kereset összesen:
447.200,-Ft
• Kerekítés:
0 -Ft
• Kereset mindösszesen:
447.200,-Ft”
Határidő
Felelős

: 2016. június 30.
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 503/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan,
Vörösmarty tér 1.) intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával 2016. július 1. napjától 2018.
június 30. napjáig Padányiné Kalocsai Editet bízza meg a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98.
§ (18) bekezdése alapján, mivel nevezett pályázata megfelel a magasabb vezetői beosztás iránt támasztott egyéb
követelményeknek és vállalja, hogy az intézményvezetői szakképzettséget 2017. január 31-ig megszerzi.
Illetményét 2016. július 1-jétől a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg:
• Garantált illetmény (Nkt 7-8. sz. melléklete szerint):
334.295,-Ft
• Intézményvezetői pótlék (40%)
68.573,-Ft
• Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdése alapján
2016.07.01-től 2016.08.31-ig)
10.000,-Ft
• Munkaközösség vezetői pótlék
8.572,-Ft
• Kereset összesen:
421.440,-Ft
• Kerekítés:
-40,-Ft
• Kereset mindösszesen:
421.400,-Ft”
Határidő
Felelős

: 2016. június 30.
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 504/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan,
Balassi Bálint út 44.) beszámolóját a 2015/2016. nevelési évről elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2016. július 15. (értesítésre)
: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 505/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros
Lázár út 49-51.) beszámolóját a 2015/2016. nevelési évről elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2016. július 15. (értesítésre)
: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 506/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan,
Bajcsy-Zsilinszky út 10.) beszámolóját a 2015/2016. nevelési évről elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2016. július 15. (értesítésre)
: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján

Határozat száma

: 507/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor
Kálmán út 13.) beszámolóját a 2015/2016. nevelési évről elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2016. július 15. (értesítésre)
: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 508/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós
Alfréd utca 3.) beszámolóját a 2015/2016. nevelési évről elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2016. július 15. (értesítésre)
: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 509/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai
utca 9.) beszámolóját a 2015/2016. nevelési évről elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2016. július 15. (értesítésre)
: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 510/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan,
Vörösmarty tér 1.) beszámolóját a 2015/2016. nevelési évről elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2016. július 15. (értesítésre)
: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 511/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani 5. Számú Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan,
Szabadság út 13.) beszámolóját a 2015/2016. tanévről elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2016. július 15. (értesítésre)
: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 512/2016. (VI. 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.) beszámolóját a 2015/2016. tanévről elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2016. július 15. (értesítésre)
: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 513/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola (székhely: 3000
Hatvan, Kossuth tér 1.) beszámolóját a 2015/2016. tanévről elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2016. július 15. (értesítésre)
: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 514/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szent István Általános Iskola (székhely: 3000
Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.) beszámolóját a 2015/2016. tanévről elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2016. július 15. (értesítésre)
: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján

Határozat száma

: 515/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodavezetői városi munkaközösség
2015/2016. nevelési évről elfogadja.”
Határidő
Felelős

beszámolóját a

: 2016. augusztus 30. (értesítésre)
: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 516/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016/2017. nevelési évben indítandó óvodai csoportok
számát az alábbiak szerint határozza meg:
1. óhatvani városrészben összesen: 17 csoport
a) Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.)
4 óvodai csoport;
b) Hatvani Napsugár Óvoda
(székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.)
4 óvodai csoport;
c) Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.)
6 óvodai csoport;
d) Hatvani Vörösmarty téri Óvoda
(székhely: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.)
3 óvodai csoport;
2. újhatvani városrészben összesen: 14 csoport
e) Hatvani Csicsergő Óvoda
(székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.)
3 óvodai csoport;
f) Hatvani Gesztenyéskert Óvoda
(székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.)
8 óvodai csoport;
g) Hatvani Varázskapu Óvoda
(székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.)
3 óvodai csoport.”
Határidő
Felelős

: 2016. augusztus 31.
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 517/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016/2017. nevelési évben is engedélyezi a 2 fő fejlesztő
óvodapedagógus álláshelyet. Óhatvanban az 1 fő fejlesztő óvodapedagógus a Hatvani Napsugár Óvoda
(székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) közalkalmazotti állományában, Újhatvanban az 1 fő fejlesztő
óvodapedagógus a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.) személyi állományában
van. Munkaidejük megosztásra kerül az érintett településrész óvodái között.”
Határidő
Felelős

: 2016. augusztus 31. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 518/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016/2017. nevelési évben is engedélyezi az 1 fő
rendszergazda álláshelyet. Az 1 fő rendszergazda a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000
Hatvan,Bajcsy-Zsilinszky út 10.) közalkalmazotti állományában van. Munkaideje megosztásra kerül a település
óvodái között.”
Határidő
Felelős

: 2016. augusztus 31. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 519/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza által a
hajléktalan ellátás keretében végzett munkáról készült beszámolót elfogadja.”
Határozat száma

: 520/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. június 9. napján kötött a központi háziorvosi és
gyermekorvosi ügyelet megszervezésére vonatkozó megállapodást 2016. december 31. napjával közös
megegyezéssel megszünteti.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megszüntető okirat aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2016. december 31.
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

Határozat száma

: 521/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a központi orvosi és gyermekorvosi ügyelet szervezési és
lebonyolítási feladatainak ellátására vonatkozóan megállapodást köt a megállapodást aláíró települések
önkormányzataival.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen határozat mellékletét képező
megállapodás aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2016. augusztus 15.
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

(Az 521/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 522/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„1.) Hatvan város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy
amennyiben a települések között a központi orvosi ügyelet megszervezésére irányuló együttműködési
megállapodás 2016. július 31-ig nem jön létre, a feladat ellátására 3 árajánlatot kérjen be az alábbi
ajánlattevőktől:
a) Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhelye: 4031 Debrecen István utca 6.
Cégjegyzés száma: 09-09-017078
Adószáma: 20612469-2-09
Képviseli: Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa
b) Oxytrans Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Székehelye: 3400 Mezőkövesd József A. utca 3.
Cégjegyzékszáma: 05-09-018046
Adószáma:11077585-1-05
Képviseli: Dr. Gregorovics István
c) Albert Schweitzer Kórház –Rendelőintézet
3000 hatvan, Balassi B. utca 16.
Egészségügyi szolgáltató azonosító száma: 813772:
Adószáma: 15813774-2-10
Képviseli: Dr. Stankovics Éva.
2.)

3.)

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a központi orvosi ügyelet feladatellátására vonatkozó
ajánlatok bekérése során az alábbi minimumfeltételeket határozza meg:
a) A központi háziorvosi ügyeleti szolgálat időtartama:
aa) hétfőtől csütörtökig 17 órától másnap reggel 8 óráig tart – 15 órás időtartamban
ab) pénteken 12 órától másnap reggel 8 óráig tart – 20 órás időtartamban
ac) szombaton, vasárnap és ünnepnapokon reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig tart – 24 órás
időtartamban.
b) A központi gyermekorvosi ügyelet időtartama:
ba) hétfőtől csütörtökig 17 órától másnap reggel 8 óráig tart a felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátás
keretében – 15 órás időtartamban
bb) pénteken 12 órától másnap reggel 8 óráig tart a felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátás keretében – 20
órás időtartamban
bc) szombaton, vasárnap és ünnepnapokon reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig tart gyermekorvos
részvételével – 24 órás időtartamban.
c)
Az ügyeleti szolgálatban résztvevő szakember létszám:
ca) 2 fő felnőtt orvos, ebből 1 fő ügyeletvezető
cb)1 fő gyermekorvos (a 4.b, bc) pontban meghatározott időtartamban)
cc) 2 fő ápoló (melyből 1 fő a 4.b, bc) pontban meghatározott időtartamban)
cd) 1 fő gépkocsivezető vesz részt.
d)
A szolgáltatás időtartama alatt megvalósítandó, a központi orvosi ügyeleti tevékenységhez
szorosan kapcsolódó tárgyi eszközök fejlesztése évente legalább 100.000,- Ft értékben.
e)
További többletszolgáltatások.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a központi orvosi ügyelet feladatellátására vonatkozó
ajánlatok értékeléséhez az alábbi szempontrendszert határozza meg:
a)
Az a szolgáltató részesül előnyben, aki kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás ellátását az
OEP ezen feladat ellátására megállapított finanszírozási összegből, teljes egészében biztosítja.

b)

c)

Amennyiben legalább kettő szolgáltató az a) pontban foglaltaknak megfelel, az a szolgáltató részesül
előnyben, aki tárgyi eszközök fejlesztésében meghatározott minimumfeltételek felett minél nagyobb
mértékben vállal kötelezettséget.
Amennyiben legalább kettő szolgáltató a b) pontban foglaltak szerint is azonos ajánlatot tesz, az a
szolgáltató részesül előnyben, aki minél több további többletszolgáltatást vállal.”

Határidő
Felelős

: 2016. augusztus 15.
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 523/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a DICENTRA-PLUS Fogászati Szolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 3000 Hatvan, Béke u. 11., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-026542,
adószáma: 13528843-2-10, képviseli: Dr. Harsányiné Dr. Forgács Ágota ügyvezető) a 3. számú fogorvosi körzet
működtetésére, valamint a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola (3000
Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) iskolafogászati feladatainak ellátására megkötött szerződést közös
megegyezéssel módosítja és a határozat mellékletét képező szerződés-tervezet szerint egységes szerkezetbe
foglalja.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2016. július 30. (a szerződés aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

Feladat-ellátási szerződés a fogorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozási formában történő ellátására
- módosításokkal egységes szerkezetben Amely létrejött egyrészről:
Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., KSH azonosító: 1022309, adószám:
15729394-2-10, képviseli: Horváth Richárd polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: megrendelő),
másrészről:
DICENTRA-PLUS Fogászati Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan,
Béke u. 11., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-026542, adószáma: 13528843-2-10, képviseli: Dr. Harsányiné Dr. Forgács
Ágota ügyvezető), mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató)
együttesen felek (a továbbiakban: felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
1)

Felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltató Hatvan város területén lévő 3. számú fogorvosi körzetben a
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban:
EüM rendelet) 1. §-a alapján területi ellátási kötelezettséget vállalva, biztosítja a fogorvosi alapellátásokat, a
vegyes fogászati járóbeteg-ellátást. A személyes ellátásra kötelezett orvos Dr. Harsányi Orsolya. A szolgáltató
jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a fogorvosi feladat ellátásához szükséges és előírt működési engedéllyel,
működtetési jogra vonatkozó engedéllyel, érvényes orvosi felelősségbiztosítással rendelkezik, így a jelen
szerződésben foglalt tevékenység végzésére jogosult.

2)

Szolgáltató vállalja, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az EüM rendelet és az idevonatkozó
egyéb jogszabályi előírások figyelembe vételével Dr. Harsányi Orsolya, (orvosi nyilvántartási száma: 75956)
távollétében Dr. Harsányi Béla (orvosi nyilvántartási száma: 48878) végzi a fogorvosi tevékenységet, ellátja a
Hatvanban lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező biztosítottak, illetve a hozzáfordulókat is,
ha betegségük miatt azonnali fogászati ellátásra szorulnak.
Dr. Harsányi Orsolya, távollétében Dr. Harsányi Béla iskolafogászati ellátást biztosít a Hatvani Kodály Zoltán
Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskolában (Hatvan, Géza fejedelem utca 2.)

3)

Szolgáltató vállalja, hogy az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével finanszírozási szerződést köt, indokolt esetben
szerződését megújítja, módosítja. A szolgáltató kijelenti, hogy a fogorvosi alapellátást és iskolafogászati ellátást a
mindenkori finanszírozási szerződés alapján utalt összegért biztosítja.

4)

Szolgáltató működési ideje heti 30 óra. A praxis rendelési ideje: hétfő, szerda, csütörtök 7 órától 13 óráig; kedd és
péntek 13 órától 19 óráig; iskolafogászat csütörtökök 7 órától 13 óráig tart. Megrendelő jogosult a szerződés
teljesítését, a rendelési idő betartását a jogszabályi keretek között ellenőrizni.

5)

Szolgáltató vállalja, hogy helyettesítéséről és a helyettes díjazásáról maga gondoskodik.

6)

Szolgáltató saját döntése szerint vesz részt a központi fogorvosi ügyelet munkájában, az ügyeletet működtető
szervezettel kötött külön szerződésben foglalt feltételek alapján.

7)

Szolgáltató a jelen szerződésben és az EüM rendeletben meghatározott feladatokat a jogszabályi képesítési
előírásoknak megfelelően az általa foglalkoztatott szakalkalmazottal(kal) a mindenkori jogszabályi előírásoknak,
szakmai és etikai szabályoknak megfelelően látja el a működési engedélyben foglalt rendelési időben.

8)

Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat köteles vezetni, és felkérésre az
ÁNTSZ és a megrendelő számára az orvosi titoktartást nem sértő információkat szolgáltat, az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár részére a kötelező adatszolgáltatásokat teljesíti.

9)

Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a városban működő fogorvosokkal, illetve a választott kollegiális szakmai
vezetővel együttműködik.

10) Szolgáltató vállalja, hogy az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről
szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben meghatározott alapfelszereltséget biztosítja. A megrendelő a
szolgáltató részére az ellátáshoz szükséges eszközök beszerzéséhez éves szinten 50.000 Ft összegben vissza nem
térítendő támogatást nyújt, feltéve, hogy a szolgáltató által vásárolt eszközök számlával igazolt költsége
tárgyévben a 100.000 Ft-ot eléri. A szolgáltató támogatási igényét a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal
egészségüggyel foglalkozó szervezeti egységéhez, az eredeti számla bemutatásával (melyről az osztály jogosult
másolatot készíteni az ügyintézés céljára) tárgyév december 15. napjáig nyújthatja be. A megrendelő a támogatást
a számla bemutatását követően 15 napon belül utalja át a szolgáltató részére.
11) Szolgáltató az ellátást saját tulajdonú: Hatvan, Széchenyi u. 16. szám alatti rendelőjében biztosítja.
12) A szolgáltató maga gondoskodik nyomtatványok, egyszer használatos eszközök, kötszerek, gyógyszerek,
fertőtlenítőszerek, tisztítószerek beszerzéséről. A szolgáltató köteles tevékenysége során a higiénés és tisztasági
rendszabályok betartására.
13) A jogszabályi és működési feltételek időközbeni változása esetén a szerződő felek 30 napon belül írásban, jelen
szerződés módosítására, kiegészítésre javaslatot tehetnek.
14) A Képviselő-testület által rendeletben megállapított körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a fogorvost ért esetleges
kár esetén a megrendelő kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a
szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget.
15) Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a szerződését bármely okból megszűntetik, hiánytalanul
átadja adathordozón az őt követő fogorvosnak a beteg adatait, törzskartonját, illetve az általa vezetett
nyilvántartásokat a folyamatos betegellátás biztosítása érdekében.
16) A felek jelen szerződés aláírásával nyilatkoznak, hogy jelen szerződés megkötésére kellő felhatalmazással
rendelkeznek, melyet megrendelő tekintetében az 523/2016. (VI. 30.) számú képviselő-testületi határozat biztosít.
17) Jelen szerződés 2016. szeptember 1. napján lép hatályba és határozatlan időtartamra szól. Jelen szerződést
bármelyik fél jogosult rendes felmondása által megszüntetni 6 hónapos felmondási idő közbeiktatásával. Jelen
szerződést bármelyik fél jogosult rendkívüli felmondással megszüntetni, amennyiben jelen szerződésből eredő
lényeges kötelezettségét a másik fél nem teljesíti, így megrendelő tekintetében különösen akkor, amennyiben a
szolgáltató a jelen szerződés szerinti tevékenység folytatására való jogosultságát bármely okból elveszti, illetve
jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségét írásbeli felhívás ellenére nem teljesíti vagy folytatólagosan
megszegi a jogszabályban foglalt működésére vonatkozó előírásokat. Jelen szerződést felek közös megegyezéssel
írásban bármikor megszüntethetik, illetve módosíthatják.
18) A felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban peren
kívül rendezik. A felek pertárgyértéktől függően kikötik a Hatvani Járásbíróság vagy az Egri Törvényszék
kizárólagos illetékességét és annak a szerződés aláírásával alávetik magukat.
19) A felek jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény,
az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet,
valamint más egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződést felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben teljesen egyezőt, helybenhagyólag
cégszerűen, illetve sajátkezűleg aláírják.
Hatvan, 2016. július ………..

Horváth Richárd polgármester
Hatvan Város Önkormányzata
megrendelő

Dr. Harsányiné Dr. Forgács Ágota
DICENTRA-PLUS Fogászati Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
szolgáltató
Dr. Harsányi Orsolya
DICENTRA-PLUS Fogászati Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
fogorvos

Dr. Harsányi Béla
DICENTRA-PLUS Fogászati Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
fogorvos
Határozat száma

: 524/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 3128 helyrajzi szám alatti,
természetben 3000 Hatvan, Árpád út 2. szám alatt található orvosi rendelő megnevezésű belterületi ingatlanban
található – önálló helyrajzi számmal nem rendelkező – 17 m2 nagyságú fogorvosi rendelőt és a hozzá tartozó
közös használatú helyiségeket, egészségügyi ellátás céljára 2016. szeptember 1. naptól 5 év határozott
időtartamra bérbe adja a CENTRUM-LAB Laboratóriumi Diagnosztikai Korlátolt Felelősségű Társaságnak (1024
Budapest, Lövőház utca 1-5.) 40.000,- Ft+ÁFA/hó azaz Negyvenezer forint + ÁFA/hó értéken, a bérleti
szerződésben meghatározott rendelési idő figyelembe vételével.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződés aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2016. július 15. (a bérleti szerződés megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 525/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 3128 helyrajzi szám alatti,
természetben 3000 Hatvan, Árpád út 2. szám alatt található orvosi rendelő megnevezésű belterületi ingatlanban
található – önálló helyrajzi számmal nem rendelkező – 17 m2 nagyságú fogorvosi rendelőt és a hozzá tartozó
közös használatú helyiségeket, egészségügyi ellátás céljára 2016. szeptember 1. naptól 5 év határozott
időtartamra, bérbe adja a KABAHA Korlátolt Felelősségű Társaságnak (2151 Fót, Széchenyi István utca 37.)
40.000,- Ft+ÁFA/hó azaz Negyvenezer forint + ÁFA/hó értéken, a bérleti szerződésben meghatározott rendelési
idő figyelembe vételével.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződés aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2016. július 15. (a bérleti szerződés megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 526/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztaság fenntartásáról és a zöldterületek használatáról
szóló önkormányzati rendeletével összhangban – szociális zöldterület-gondozási szolgáltatás keretében,
természetbeni ellátásként – támogatni kívánja azon ingatlan-tulajdonosokat, akik életkoruk, egészségi állapotuk,
anyagi-jövedelmi helyzetük miatt nem tudnak eleget tenni zöldterület-gondozási kötelezettségüknek. Amennyiben
ezt a feladatot – a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet alapján – a Hatvani Városgondnokság, mint
szolgáltató elvégzi, ennek költségét az önkormányzat a szolgáltató részére megtéríti.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal
Gazdálkodási Irodáját, hogy a Hatvani Városgondnokság kimutatása alapján 2016. évben a költségeket a

szolgáltató részére utalja át, 2017. évtől pedig a költségek fedezetét az önkormányzat éves költségvetésébe
tervezze be.”
Határidő
Felelős

: értelem szerint
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 527/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 808/2015. (XI. 26.) sz. határozata alapján a
településrendezési eszközök módosítására indult, a város településszerkezeti tervére, szabályozási tervére és
helyi építési szabályzatára vonatkozó módosításról szóló dokumentumot megismerte, az egyeztetés lezárásával
kapcsolatban a következő döntéseket hozza:
1. A képviselő-testület a város 4 helyszínére vonatkozó településrendezési eszközök módosításával a 2016.
márciusában leadott tervdokumentációban foglaltak szerint egyetért.
2. A képviselő-testület megállapítja, hogy mivel a lefolytatott egyeztetési eljárás során észrevétel, javaslat,
ellenvetés nem érkezett, a tervdokumentációban változtatás nem történik.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a dokumentációt a terviratokkal együtt az eljárási rend
szerinti végső szakmai véleményezésre küldje meg az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatalnak.”
Határidő
Felelős

: folyamatos
: Hatvan város polgármestere a főépítész útján
Határozat száma

: 528/2016. (VI. 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 Magyar Vajk, Kutyifa Botond Nándor, Eckert Zselyke, Patkós Emili
Rita, Bagyinszki Zsombor, Smid Larina, Nagy-Kovács Marcell, Könyves Alexa, Kurucz Nadin, Kovács Bercel
Hunor, Vitai Barnabás, Bogoly Heléna Liza, Ködmön Kincső Judit, Gudmon Delani, Zsák Patrik, Kéki Evelin
Erika, Mészáros Marcell Ádám és Molnár Jázmin 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 720.000,- Ft – azaz hétszázhúszezer forint –
támogatást biztosít Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 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

: 529/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgondnokság (székhelye: 3000 Szepes Béla u.
2.) 131/2016. (II. 25.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát
2016. augusztus 1-jei hatállyal a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően
módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező,
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.”
Határidő
Felelős

: 2016. augusztus 1.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

(Az 529/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!)
Határozat száma

: 530/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgondnokság, mint költségvetési szerv
létszámkeretét 2016. augusztus 1. napjától összesen 98 főben állapítja meg.”
Határidő
Felelős

: azonnal (munkáltatói tájékoztatás kiadása)
2016. augusztus 1.
: intézményvezető
Határozat száma

: 531/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhelye:
3000, Hatvan, Kossuth tér 12.) a 831/2015. (XII.17.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott és egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2016. augusztus 1-jei hatállyal a jelen határozat 1. számú mellékletét képező

módosító okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen
határozat 2. számú mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.”
Határidő
Felelős

: 2016. augusztus 1.
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

(Az 531/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!)
Határozat száma

: 532/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhelye:
3000, Hatvan, Kossuth tér 12.) létszámkeretének 7 fővel történő csökkenését jóváhagyja, a létszámkeretet
összesen 19 főben állapítja meg.”
Határidő
Felelős

: 2016. augusztus 1.
: intézményvezető
Határozat száma

: 533/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény feladatköréből a
Hatvani Városgondnoksághoz átcsoportosított Szúnyog-szigeten lévő Állatpark működtetésének előirányzat
maradványát átcsoportosítja az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjteménytől a Hatvani Városgondnokság
költségvetésébe, mely az önkormányzat 2016. I. félévi rendeletmódosításába kerül beépítésre.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 2.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 534/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a soron következő Társulási Tanácsülésen igennel
szavaz arra, hogy a Társulási Tanács jelen határozat melléklete szerint a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-vel
megkötött beruházási hitelszerződés módosítását jóváhagyja.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Társulási
Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen
határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.”
Határidő
Felelős

: 2016. június 30.
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

(Az 534/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 535/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Római Katolikus Egyházközségnek nyújtott 1.625.600,- Ft
kölcsön visszafizetésének határidejét 2016. december 31-éről 2017. december 31-ére módosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kölcsön szerződést módosító okirat aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2016. június 30.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Kölcsönszerződést módosító okirat
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről:
Hatvan Város Önkormányzata
- székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- adószáma: 15729394-2-10
- képviseli: Horváth Richárd polgármester
- mint 1.625.600,- Ft összeget kölcsönadó
- mint kölcsönadó
másrészről:
Római Katolikus Egyházközség
székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 6.

-

adószáma: 19922331-1-10
bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. É-Keleti Régió 11739054-20142447
képviseli: Koza József prépost
mint kölcsönvevő

között az alábbi feltételek mellett:
Előzmények:
Felek egymással a 187/2015. (III. 26.) számú képviselő-testületi határozat alapján kölcsönszerződést kötöttek a Szent
Adalbert Templomban található orgona felújítás tervezési munkálatainak megvalósítására 1.625.600,- Ft összegben.
Felek a kölcsönszerződést határozott időtartamra, 2016. december 31. napjáig kötötték. Kölcsönvevő kötelezte magát
arra, hogy a kölcsönvett összeget legkésőbb fenti időpontig kölcsönadó részére hiánytalanul visszafizeti.
A fenti előzmények alapján felek a szerződés 3. b pontja helyébe a következő rendelkezést léptetik:
„3. b
Átvevő a pénzeszközt 2017. december 31-ig köteles az Átadó részére visszafizetni.”
A kölcsönszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
A kölcsönszerződést módosító okirat megkötéséhez Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 535/2016. (VI.
30.) számú határozatával hozzájárulását adta.
Jelen szerződést a felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen,
jóváhagyólag aláírtak.
Hatvan, 2016. ……...……….... napján
Hatvan Város Önkormányzata
kölcsönt nyújtó
képv.: Horváth Richárd polgármester
Határozat száma

Római Katolikus Egyházközség
kölcsönt igénybe vevő
képv.: Koza József prépost
: 536/2016. (VI. 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.) alapítói jogokat gyakorló testülete és
mint a munkáltatói jogok gyakorlója akként határoz, hogy felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy
Smidné Vereb Julianna 3013 Ecséd, Akácfa út 54. szám alatti lakos munkaszerződését közös megegyezéssel
akként módosítsa, hogy Smidné Vereb Julianna munkabérét 2016. augusztus 1. napjától bruttó 550.000,-Ft, azaz
Ötszázötvenezer forint/hó összegre emelik.
Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan Város polgármesterét a munkaszerződést
módosító okirat aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2016. június 30.
: Hatvan város polgármestere

Munkaszerződést
módosító
okirat
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről:
Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 3000 Hatvan, Géza fejedelem. u. 2.
képviseli: Hatvan Város Önkormányzata,mint alapító képviseletében :
Horváth Richárd polgármester
mint munkáltató / a továbbiakban munkáltató /
másrészről :
Smidné Vereb Julianna
Születési hely és idő:
Anyja születési neve:
Lakcím: 3013 Ecséd, Akácfa u. 54.
Adóazonosító jele:
mint munkavállaló / a továbbiakban munkavállaló /

között az alábbi feltételek mellett:
1./ Szerződő felek megállapítják, hogy munkáltató munkavállalót 2013. december 12. napjától kezdődő hatállyal
munkaviszony keretében határozatlan időre alkalmazza.
2./ Felek a fenti időtartamra fennálló munkaviszony alapját képező munkaszerződést 2016. augusztus 1. nap hatállyal
az alábbiak szerint módosítják:
2) Felek a jelen munkaszerződésre vonatkozóan a munkakör fogalmát az alábbiakban határozzák meg:
MUNKAVÁLLALÓ MUNKAKÖRE:

ÜGYVEZETŐ

- Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok:
Munkavállaló munkaköre: munkáltató, mint gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként a munkáltató,
mint gazdasági társaság alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében és egyéb
szabályzataiban foglalt feladatok elvégzése.
A munkavállaló munkakörébe tartozó részletes feladatokat a társaság szervezeti és működési szabályzata,
valamint a munkaköri leírás tartalmazza. Munkavállaló kijelenti, hogy – a munkáltató részletesen
tájékoztatta a munkakörébe tartozó feladatokról, melyeket megismert és magára nézve kötelezőnek ismert el.
Munkavállaló nyilatkozik, hogy a munkakör ellátásához a vonatkozó jogszabályokban meghatározott
szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.
- Munkáltató személyi alapbére: - bruttó 550.000,-Ft/hó, azaz Ötszázötvenezer forint
3./ A munkaszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Jelen munkaszerződést módosító okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben
megegyezőt saját kezűleg, jóváhagyólag aláírták.
Hatvan, 2016. június 30.
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság
képviseli: Horváth Richárd polgármester
tulajdonos képviselője
munkáltató
Határozat száma

Smidné Vereb Julianna
munkavállaló

: 537/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gáspár András Bajtársi Egyesülettel (3000 Hatvan, Kossuth
tér 3.) a „Mundérba bújt történelem” című kiállítás megrendezésére vonatkozó, a határozat mellékletét képező
együttműködési megállapodást köt és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására.”
Határidő
Felelős

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

Együttműködési Megállapodás
A MUNDÉRBA BÚJT TÖRTÉNELEM című kiállítás megrendezésére

A megállapodás létrejött egyrészt:
Hatvan Város Önkormányzata
cím: 3000 Hatvan Kossuth tér 2.
adószám: 15729394-2-10
képviseli: Horváth Richárd- polgármester
mint Támogató,
másrészt,

A Gáspár András Bajtársi Egyesület
cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3 (levelezési cím: 3000 Hatvan Klapka út 32),
adószám: 19142481-1-10
képviseli: Kőszegi Ferenc Béla – egyesületi elnök
mint Kedvezményezett között, az alábbiak szerint:
A megállapodás a MUNDÉRBA BÚJT TÖRTÉNELEM című kiállítás megrendezésére, annak közösen
végrehajtandó feladataira irányul.
A kiállítás bemutatásának időszaka: 2016. 10. 04 – 2016. 10. 18
Helyszíne: Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény – Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény
Hatvan Kossuth tér 12
A támogató Hatvan Város Önkormányzata vállalja:
• Hozzájárul, hogy a fenntartásában működő Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény – Hatvany
Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, a kiállítás megrendezéséhez a múzeum kiállítóterében,
illetve a nagyobb méretű technikai eszközök számára annak udvarán, helyszínt biztosítson.
• Hozzájárul, hogy a fenntartásában működő Grassalkovich Művelődési Ház a kiállítás
megrendezésében közreműködjön, tulajdonában levő eszközökkel, illetve szakmai tapasztalatával
segítse azt.
• Hozzájárul ahhoz, hogy a fent megnevezett intézmények és a Gáspár András Bajtársi Egyesület a
részletek kidolgozása érdekében további megállapodásokat kössenek
• Vállalja, hogy a területén működő oktatási intézmények vezetőit és a történelemoktatással, valamint a
honvédelmi neveléssel foglalkozó pedagógusait a kiállítás rendezéséről kiértesíti.
• Felkéri az intézmények vezetőit, hogy a kiállítás látogatását a honvédelmi nevelés, vagy rendhagyó
történelemóra keretében szervezzék meg.
• A kiállítást az időszakra vonatkozó programfüzetében szerepelteti.
• Részt vesz a kiállítás megnyitójának megszervezésében és lebonyolításában, segítséget nyújt a
szükséges személyi felkérések megtételéhez.
• Az önkormányzat a megállapodásban rögzítetteket díjmentesen biztosítja, azokért térítést az
egyesülettől nem igényel
A kedvezményezett Gáspár András Bajtársi Egyesület vállalja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A kiállítás anyagát tagjainak, valamint az együttműködő szervezetek és az egyesület szervezetébe
nem tartozó magánszemélyek tulajdonában levő gyűjtemények darabjaiból biztosítja.
A kiállítási tárgyak helyszínre szállítását megszervezi, a gyűjtemények tulajdonosaival ezeket a
feladatokat koordinálja.
A szállítási útvonalak, és rakodási helyszínek biztosítását megszervezi.
A múzeum szakembereinek útmutatásait figyelembe véve, a gyűjtemények darabjait a kijelölt
helyeken elhelyezi.
A kiállítás megnyitóját a lebonyolításban részt vevő szervezetekkel együttműködve, megszervezi, az
ehhez szükséges személyi felkéréseket megteszi.
A kiállított tárgyak bemutatásához, a látogatottság függvényében, illetve a múzeum munkatársai
jelzéseinek megfelelően szakembereket biztosít.
Igény esetén a látogató csoportok részére tájékoztatást ad, és konzultációs lehetőséget biztosít.
A kiállításba közreműködő szervezetekkel a szükséges együttműködési megállapodásokat megköti.
A kiállítás végén a gyűjtemények darabjainak a helyszínről való elszállítását megszervezi, azt a
tulajdonosokkal egyezteti.

A Felek vállalják, hogy a jelen megállapodás keretében rögzített feladatokat betartják, a nem szabályozott kérdésekben
együttműködnek. A megállapodásban nem szabályozott, esetleges vitás kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
rendelkezései az irányadók.
Jelen megállapodás 2 számozott oldalból áll, melyet Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, előzetes
értelmezés után 5 példányban aláírnak.
Hatvan, 2016. június 30.
…….…………………………………………
Támogató

…………………………………………
Kedvezményezett

Határozat száma

: 538/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” tárgyú
pályázati felhívásra pályázatot nyújt be a Grassalkovich Művelődési Ház (3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) részére a
pince szinten található oktatóterem felújítására és informatikai eszközök beszerzésére. A fejlesztés tervezett
értéke bruttó 2.000.000,- Ft, amely összegből bruttó 650.000,- Ft önerő a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről
szóló 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet 2/d. mellékletében lévő „Közművelődési intézmények pályázati
önrész” költséghelyen rendelkezésre áll. A megpályázni kívánt támogatás összege 1.350.000,- Ft. A képviselőtestület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2016. július 15. (pályázat benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 539/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.1.1-15 kódszámú,
„Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére” című pályázati felhívásra, amelynek célja az újhatvani
városrészben a Robert Bosch útról az ipari park felé vezető feltáró út létrehozása és infrastrukturális fejlesztése a
hatvani 0335/8 és 0335/11 helyrajzi számú ingatlanokon. A támogatási intenzitás 100 %-os. A képviselő-testület
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a
pályázattal kapcsolatban történő eljárásra.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 2. (pályázat benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 540/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.1.1-15 kódszámú, „Felhívás ipari parkok, iparterületek
fejlesztésére” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati
munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott
Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni.
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll:
1.) Lestyán Balázs alpolgármester;
2.) Szabó János főépítész;
3.) Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető;
4.) Baranyi Lajosné útügyi ügyintéző;
5.) Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző.”
Határidő
Felelős

: 2016. július 15. (munkacsoport megalakulására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 541/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.1.1-15 kódszámú, „Felhívás ipari parkok, iparterületek
fejlesztésére” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázat előkészítéséhez szükséges szakmai műszaki
dokumentáció elkészítésével az Útkataszter Bt.-t (székhely: 3110 Salgótarján, Füleki út 39.), mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 355.600,- Ft díjért. A pénzügyi forrás a Hatvan
város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék
költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2016. július 5. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 542/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-5.1.2-15 kódszámú, „Helyi
foglalkoztatási együttműködések” című pályázati felhívásra, amelynek a célja a városban, a járásban
foglalkoztatási együttműködések létrehozása. Az elnyerni kívánt pályázati támogatás bruttó 350.000.000,- Ft. A
támogatási intenzitás 100 %-os. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz
szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra.”
Határidő
Felelős

: 2016. augusztus 15. (pályázat benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Határozat száma

: 543/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-5.1.2-15 kódszámú, „Helyi foglalkoztatási
együttműködések” című pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A
munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt
eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni.
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll:
1.) Szinyei András alpolgármester;
2.) Lestyán Balázs alpolgármester;
3.) Bánkutiné Katona Mária irodavezető;
4.) Tóth Ivett pályázati osztályvezető.”
Határidő
Felelős

: 2016. június 30. (munkacsoport megalakulására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 544/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-5.1.2-15 kódszámú, „Helyi foglalkoztatási
együttműködések” című pályázat szakmai dokumentációjának elkészítésével a Cserhátért Szociális Szövetkezetet
(székhely: 3069 Alsótold, Szabadság u. 4.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlatot adót bízza
meg bruttó 4.000.000,- Ft összegben. Ezen összegből bruttó 600.000,- Ft, a Heves Megyei Kormányhivatallal
megkötött előzetes konzorciumi megállapodás aláírását követően fizetendő a vállalkozónak, mely összeg a
Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék
költséghelyen rendelkezésre áll. A Támogatási Szerződés aláírását követően a teljes összeg a pályázati
költségvetésből finanszírozható.”
Határidő
Felelős

: 2016. július 8. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 545/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Századi Intézete által, az Első Világháborús
Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából meghirdetett nyílt pályázati felhívásra, amelynek a célja az első
világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása. A hatvani belvárosi
temetőben található I. világháborúhoz kapcsolódó emlékmű helyreállításának becsült értéke maximum bruttó
2.000.000,- Ft, melynek 10 %-át, azaz bruttó 200.000,- Ft-ot önerőként biztosít a képviselő-testület. A pénzügyi
forrás a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendeletben az általános
tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a
pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2016. július 5. (pályázat benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 546/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a belvárosi temetőben található I. világháborús emlékmű
helyreállítására hirdetett nyílt pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A
munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt
eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni.
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll:
1.) Szinyei András alpolgármester;
2.) Szabó János főépítész;
3.) Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző.”
Határidő
Felelős

: 2016. június 30. (munkacsoport megalakulására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 547/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 490/2016. (VI. 21.) sz. határozatát módosítja, és annak
szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a helyi közösségi közlekedés normatív
támogatásának igénylésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásával, és a normatív támogatás igényléséhez
a pályázati felhívás 7.1. a) pontjának alapján az alábbi nyilatkozatokat teszi:

1.) Hatvan Város Önkormányzata vállalja, hogy a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2016. január 1-től 2016.
december 31-ig folyamatosan fenntartja;
2.) A helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási
ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a 2015. évre vonatkozóan a szolgáltató 2015. évi pénzügyi
beszámolójának elkészítéséig szolgáltatónként 2.940.000.- Ft, saját forrásból származó, vissza nem
térítendő önkormányzati támogatást számolt el;
3.) Hatvan Város Önkormányzata pályázati eljárás nélkül, a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg
a Hatvani Volán Közlekedési Zrt.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Bercsényi út 82.) a közszolgáltatási szerződést.
A Hatvani Volán Közlekedési Zrt. jogutódja a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.;
4.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi közösségi közlekedés normatív támogatása
igényléséhez 5.000.000.- Ft-ot biztosít 2016. évben, melynek pénzügyi forrása Hatvan város költségvetéséről
szóló3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében, az alapítványok, szervezetek támogatása –
KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. normatív támogatás önerő, buszközlekedés
támogatása – költséghelyen került elkülönítésre.””
Határidő
Felelős

: 2016. június 30.
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 548/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 397/2016. (V. 26.) sz. határozatát módosítja, és annak
szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.2-15 azonosítószámú, az „Önkormányzatok által
vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás
megvalósítása komplex fejlesztési programok keretében” című pályázat benyújtásához szükséges projektterv,
engedélyes terv, csatlakozási terv elkészítésével a Sárköz Green Plan Kft.-t bízza meg, mint a legkedvezőbb
ajánlattevőt bruttó 16.510.000.-Ft összegben. A pályázat pozitív elbírálása esetén a szükséges pénzügyi forrás a
pályázati támogatásból biztosított.””
Határidő
Felelős

: 2016. június 30.
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 549/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 390/2016. (V.26.) sz. határozatát módosítja, és annak
szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatás” „C” alcél című pályázati felhívásra. A pályázat becsült összköltsége bruttó
15.072.230 Ft. Az igényelt támogatási összeg bruttó 7.536.115 Ft. A pályázat benyújtásához bruttó 7.536.115 Ft
pályázati önerő szükséges. A pályázati önrész Hatvan város 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II.12.)
önkormányzati rendeletben a Bástya út közvilágítás a T-COM kiépítéssel sor terhére rendelkezésre áll. A
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtására és a pályázathoz
szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.””
Határidő
Felelős

: 2016. június 30.
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 550/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 4604/14/A/3 helyrajzi
számú, természetben 3000 Hatvan, Tabán u. 4. fsz. 1/A. sz. alatt található, 18 m2 nagyságú kivett lakás
megnevezésű belterületi ingatlant legalább bruttó 1.100.000,- Ft, azaz Egymillió-egyszázezer forint értéken el
kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező
pályázati felhívásban foglaltak alapján.”
Határidő
Felelős

: 2016. június 30. (pályázat kiírására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Pályázati felhívás
A nyílt pályázati eljárásként meghirdetett versenyeztetés meghirdetője:
Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; tel.: 542-300)

A versenyeztetés eljárási rendje: Pályázati eljárás
A pályázat tárgya: Hatvan, Tabán u. 4. fsz. 1/A. sz. kivett lakás megnevezésű ingatlan értékesítése lakhatási lehetőség
megteremtése céljából
Az értékesítésre kínált ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai, egyéb jellemzői:
Az ingatlanrész tulajdonjoga kizárólagosan Hatvan Város Önkormányzatát illeti meg.
-Hrsz.: 4604/14/A/3
-Területe: 18 m2
-Fekvése: belterületi
-Címe: 3000 Hatvan, Tabán u. 4. fsz. 1/A.
- Közműellátottság: Közműves
-Terhek: az ingatlan tehermentes
A pályázati ajánlattétel feltételei:
Minimális vételár: bruttó 1.100.000,- Ft, azaz bruttó Egymillió-egyszázezer forint, mely értéket el nem érő vételár
ajánlat esetén az ingatlant elidegeníteni nem lehet.
Ajánlati biztosíték: a minimális bruttó vételár 10 %-a, ami 110.000,- Ft, azaz Egyszáztízezer forint, mely az alábbi
számlára fizetendő:
Hatvan Város Önkormányzata Költségvetési Elszámolási Számla (Kereskedelmi és Hitel bank Zrt.
10403538-49575051-56561001)
Az ajánlati biztosíték összege a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetén
visszafizetésre kerül az elbírálást követő 30 napon belül.
Fizetési feltétel: szerződéskötéskor egy összegben.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait (magánszemély: név, anyja neve, születési hely és idő, személyi
szám, adóazonosító jele, lakcím) annak megjelölését, hogy a hatvani, 4604/14/A/3 helyrajzi számú, kivett lakás
megnevezésű ingatlanra vonatkozik a pályázat, a vételi ajánlatot, a vételár megfizetésére vonatkozó és más pályázati
feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozatot, az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást.
A pályázati ajánlatok beérkezésének határideje, helye, módja: 2016.augusztus 22. 16.00 óra
Helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda Titkárság, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Módja: A pályázati ajánlatokat zárt , címzés nélküli, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban „4604/14/A/3
helyrajzi számú ingatlan” jeligével ellátva kell benyújtani.
Pályázati ajánlatok bontásának ideje, helye, elbírálása: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság soron
következő ülésén, a bizottság által; a bontás helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatvan – tanácskozó terem.
Az elbírálás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülésén történik.
A pályázati ajánlatok elbírálását követően a nyertes pályázó kiértesítésre kerül. Nyertes pályázó az a természetes
személy, aki a jelen felhívásnak megfelelő tartalmú érvényes pályázatot benyújtók közül:
a legmagasabb vételárat ajánlja meg,
vállalja, hogy az ingatlant 5 éven belül felújítja,
vállalja, hogy az ingatlanban saját maga, illetve családtagja lakhatását fogja megoldani, azaz az ingatlant nem
adja bérbe vagy használatát nem engedi át kívülálló harmadik személynek
vállalja, hogy a lakásügyi üzemeltető szerv munkatársának az ingatlanba bejutását biztosítja a felújítás
megtörténte ellenőrzése céljából,
vállalja, hogy a felújítási munkák biztosítására eladó javára az adásvételi szerződésben 5 évi határozott időre
elővásárlási és visszavásárlási jogot alapít.
Amennyiben a lakásra azonos vételárat tartalmazó több pályázat érkezik a kiíró előnyben részesíti:
aki legalább 2 éve munkaviszonyban, vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll,
akinek házastársa (élettársa is munkaviszonyban áll),
aki lakás-előtakarékossági kötvénnyel rendelkezik,
aki háztartásában kiskorú vagy tanulmányait folytató nagykorú gyermeket nevel.
Szerződéskötés: Az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötését a nyertes pályázóval a döntésről való
kiértesítéstől számított 30 napon belül kezdeményezi Hatvan Város Önkormányzata.
Ajánlati kötöttség: A pályázati ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott pályázati ajánlatok nem
módosíthatóak, az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik. Az ajánlattevő az ajánlattételi
határidőtől számított 90 napig kötött az ajánlatához, kivéve, ha a pályázat kiírója egyik ajánlattevővel sem kíván
szerződést kötni.

Hatvan Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot arra, hogy a beérkezett pályázati ajánlatok elbírálását
követően a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Pályázat kiírója javasolja: A későbbi esetleges viták elkerülése céljából a fentieken túl, a pályázó saját felelősségére
és költségére szerezzen be minden olyan további kiegészítő információt a pályázat tárgyáról, amely a befektetési,
vásárlási szándék körültekintő megalapozásához szükséges lehet.
Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket, hogy a meghirdetett ingatlanra
(magánszemélyek) pályázhatnak.
További Információk:
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda
Telefon: 37/542-361, Fax: 37/542-313, e-mail cím: koltsegvetes@hatvan.hu
Személyesen: ügyfélfogadási napokon Rékasi Éva osztályvezetőnél.
Határozat száma

kizárólag természetes

személyek

: 551/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 4604/18/A/17 helyrajzi
számú, természetben 3000 Hatvan, Tabán u. 22. 4/18. sz. alatt található, 52 m2 nagyságú kivett lakás
megnevezésű belterületi ingatlant legalább bruttó 2.800.000,- Ft, azaz Kettőmillió-nyolcszázezer forint értéken el
kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező
pályázati felhívásban foglaltak alapján.”
Határidő
Felelős

: 2016. június 30. (pályázat kiírására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

(Az 551/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 552/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 3978/55/A/33 helyrajzi
számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 1/12. sz. alatt található, 49 m2 nagyságú kivett lakás
megnevezésű belterületi ingatlant legalább bruttó 2.700.000,- Ft, azaz Kettőmillió-hétszázezer forint értéken el
kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező
pályázati felhívásban foglaltak alapján.”
Határidő
Felelős

: 2016. június 30. (pályázat kiírására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

(Az 552/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 553/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 3978/55/A/31 helyrajzi
számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 1/11. sz. alatt található, 55 m2 nagyságú kivett lakás
megnevezésű belterületi ingatlant legalább bruttó 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint értéken el kívánja
idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati
felhívásban foglaltak alapján.”
Határidő
Felelős

: 2016. június 30. (pályázat kiírására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

(Az 553/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 554/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 3978/55/A/34 helyrajzi
számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 2/1. sz. alatt található, 55 m2 nagyságú kivett lakás
megnevezésű belterületi ingatlant legalább bruttó 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint értéken el kívánja
idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati
felhívásban foglaltak alapján.”
Határidő
Felelős

: 2016. június 30. (pályázat kiírására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

(Az 554/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 555/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 3978/55/A/36 helyrajzi
számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 2/2. sz. alatt található, 49 m2 nagyságú kivett lakás
megnevezésű belterületi ingatlant legalább bruttó 2.700.000,- Ft, azaz Kettőmillió-hétszázezer forint értéken el
kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező
pályázati felhívásban foglaltak alapján.”
Határidő
Felelős

: 2016. június 30. (pályázat kiírására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

(Az 555/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 556/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 3978/55/A/35 helyrajzi
számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 2/3. sz. alatt található, 55 m2 nagyságú kivett lakás
megnevezésű belterületi ingatlant legalább bruttó 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint értéken el kívánja
idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati
felhívásban foglaltak alapján.”
Határidő
Felelős

: 2016. június 30. (pályázat kiírására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

(Az 556/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 557/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 3978/55/A/38 helyrajzi
számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 3/3. sz. alatt található, 55 m2 nagyságú kivett lakás
megnevezésű belterületi ingatlant legalább bruttó 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint értéken el kívánja
idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati
felhívásban foglaltak alapján.”
Határidő
Felelős

: 2016. június 30. (pályázat kiírására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

(Az 557/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 558/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 3978/55/A/42 helyrajzi
számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 4/2. sz. alatt található, 49 m2 nagyságú kivett lakás
megnevezésű belterületi ingatlant legalább bruttó 2.700.000,- Ft, azaz Kettőmillió-hétszázezer forint értéken el
kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező
pályázati felhívásban foglaltak alapján.”
Határidő
Felelős

: 2016. június 30. (pályázat kiírására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

(Az 558/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)

Határozat száma

: 559/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 634 helyrajzi számú,
természetben 3000 Hatvan, Tompa M. u. 12. sz. alatt található, 556 m2 nagyságú kivett lakóház, udvarlakás
megnevezésű belterületi ingatlant legalább bruttó 3.200.000,- Ft, azaz Hárommillió-kettőszázezer forint értéken el
kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező
pályázati felhívásban foglaltak alapján.”
Határidő
Felelős

: 2016. június 30. (pályázat kiírására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

(Az 559/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 560/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 2694/21/A/75 helyrajzi
számú, természetben 3000 Hatvan, Grassalkovich út 7-11. sz. alatt található, 45 m2 nagyságú óvóhely (pince)
megnevezésű belterületi ingatlant legalább bruttó 290.000,- Ft, azaz Kettőszázkilencvenezer forint értéken el
kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező
pályázati felhívásban foglaltak alapján.”
Határidő
Felelős

: 2016. június 30. (pályázat kiírására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Pályázati felhívás
A nyílt pályázati eljárásként meghirdetett versenyeztetés meghirdetője:
Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; tel.: 542-300)
A versenyeztetés eljárási rendje: Pályázati eljárás
A pályázat tárgya: Hatvan, Grassalkovich út 7-11. sz. alatt található óvóhely (pince) megnevezésű ingatlan értékesítése
Az értékesítésre kínált ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai, egyéb jellemzői:
Az ingatlanrész tulajdonjoga kizárólagosan Hatvan Város Önkormányzatát illeti meg.
-Hrsz.: 2694/21/A/75
-Területe: 45 m2
-Fekvése: belterületi
-Címe: 3000 Hatvan, Grassalkovich út 7-11.
- Közműellátottság: Közműves
-Terhek: az ingatlan tehermentes
A pályázati ajánlattétel feltételei:
Minimális vételár: bruttó 290.000,- Ft, azaz bruttó Kettőszáz kilencvenezer forint, mely értéket el nem érő vételár
ajánlat esetén az ingatlant elidegeníteni nem lehet.
Ajánlati biztosíték: a minimális bruttó vételár 10 %-a, ami 29.000,- Ft, azaz Huszonkilencezer forint, mely az alábbi
számlára fizetendő:
Hatvan Város Önkormányzata Költségvetési Elszámolási Számla (Kereskedelmi és Hitel bank Zrt.
10403538-49575051-56561001)
Az ajánlati biztosíték összege a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetén
visszafizetésre kerül az elbírálást követő 30 napon belül.
Fizetési feltétel: szerződéskötéskor egy összegben.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait (magánszemély: név, anyja neve, születési hely és idő, személyi
szám, adóazonosító jele, lakcím; gazdasági társaság: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, cégjegyzésre
jogosult személy neve) annak megjelölését, hogy a hatvani 2694/21/A/75 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozik a
pályázat, a vételi ajánlatot, a vételár megfizetésére vonatkozó és más pályázati feltételek elfogadásáról szóló
nyilatkozatot, az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást.
A pályázati ajánlatok beérkezésének határideje, helye, módja: 2016. augusztus 22. 16.00 óra
Helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda Titkárság, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Módja: A pályázati ajánlatokat zárt , címzés nélküli, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban „2694/21/A/75
helyrajzi számú ingatlan” jeligével ellátva kell benyújtani.
Pályázati ajánlatok bontásának ideje, helye, elbírálása: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság soron
következő ülésén, a bizottság által; a bontás helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatvan – tanácskozó terem.
Az elbírálás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülésén történik.
A pályázati ajánlatok elbírálását követően a nyertes pályázó kiértesítésre kerül. Nyertes pályázó az a természetes
személy, aki a jelen felhívásnak megfelelő tartalmú érvényes pályázatot benyújtók közül:
- a legmagasabb vételárat ajánlja meg,
- vállalja, hogy az ingatlant 5 éven belül felújítja,
- vállalja, hogy a lakásügyi üzemeltető szerv munkatársának az ingatlanba bejutását biztosítja a felújítás
megtörténte ellenőrzése céljából.

Szerződéskötés: Az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötését a nyertes pályázóval a döntésről való
kiértesítéstől számított 30 napon belül kezdeményezi Hatvan Város Önkormányzata.
Ajánlati kötöttség: A pályázati ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott pályázati ajánlatok nem
módosíthatóak, az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik. Az ajánlattevő az ajánlattételi
határidőtől számított 90 napig kötött az ajánlatához, kivéve, ha a pályázat kiírója egyik ajánlattevővel sem kíván
szerződést kötni.
Hatvan Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot arra, hogy a beérkezett pályázati ajánlatok
elbírálását követően a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Pályázat kiírója javasolja: A későbbi esetleges viták elkerülése céljából a fentieken túl, a pályázó saját felelősségére
és költségére szerezzen be minden olyan további kiegészítő információt a pályázat tárgyáról, amely a befektetési,
vásárlási szándék körültekintő megalapozásához szükséges lehet.
További Információk:
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda
Telefon: 37/542-361, Fax: 37/542-313, e-mail cím: koltsegvetes@hatvan.hu
Személyesen: ügyfélfogadási napokon Rékasi Éva osztályvezetőnél.
Határozat száma

: 561/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 2694/21/A/74 helyrajzi
számú, természetben 3000 Hatvan, Grassalkovich út 7-11. sz. alatt található, 45 m2 nagyságú óvóhely (pince)
megnevezésű belterületi ingatlant legalább bruttó 380.000,- Ft, azaz Háromszáznyolcvanezer forint értéken el
kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező
pályázati felhívásban foglaltak alapján.”
Határidő
Felelős

: 2016. június 30. (pályázat kiírására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

(Az 561/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 562/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 5232/B helyrajzi számú,
természetben 3000 Hatvan, belterületen található, 74 m2 nagyságú kivett épület és iroda megnevezésű ingatlant
legalább bruttó 2.900.000,- Ft, azaz Kettőmillió-kilencszázezer forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés
útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak
alapján.”
Határidő
Felelős

: 2016. június 30. (pályázat kiírására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

(Az 562/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 563/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a végelszámolási eljárás alatt álló Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonában álló, a közfeladatok ellátásához
nélkülözhetetlen ingóságok önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében az értékbecslésben meghatározott,
bruttó 571.500,- Ft, azaz Ötszázhetvenegyezer-ötszáz forint értéken az ingóságokat megvásárolja. A képviselőtestület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az adásvételi szerződést aláírja és a szükséges
jognyilatkozatokat megtegye.
Az ingóságok megvásárlására a pénzügyi fedezet Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.)
számú önkormányzati rendeletben az általános tartalék terhére rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2016. július 15. (szerződés aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Határozat száma

: 564/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 10102/5 helyrajzi számú ingatlant a határozat
mellékletét képező vázrajznak megfelelően a tulajdonosnak az önkormányzattal megkötött megállapodás szerinti
teljesítése esetén belterületbe vonja.”
Határidő
Felelős

: 2016. augusztus 31. (kiértesítésre)
: Hatvan város polgármestere a főépítész útján

(Az 564/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 565/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonát képező, Hatvan, Géza
fejedelem utcában található, hatvani 5111/6 helyrajzi számú, 3934 m2 nagyságú ingatlan tulajdoni lapján szereplő
„kivett beépítetlen terület” művelési ág megnevezés „kivett parkoló és beépítetlen terület” művelési ág
megnevezésre módosuljon a mellékletben szereplő változási vázrajz alapján a földhivatali ingatlannyilvántartásban.
Ezen ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítására, és az eredményes eljárás lefolytatásához szükséges eljárási
cselekmények elvégzésére a képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét.”
Határidő
Felelős

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

(Az 565/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 566/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete önként vállalt közfeladatának ellátása érdekében
együttműködési megállapodást köt a Magyar Államvasutak Zrt.-vel (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán
krt. 54-60.) 2016. július 1. napjától kezdődően határozatlan időre.
A megállapodás alapján Hatvan Város Önkormányzata a Hatvani Városgondnokság (székhely: 3000 Hatvan,
Szepes Béla u. 2.) útján elvállalja a vasútállomás, megállóhely, utasforgalmi közlekedési utak és területek,
továbbá utasperonok rendszeres takarítását, síkosságmentesítését, utas WC-k takarítását, higiéniás anyagok
biztosítását, külső belső utasforgalmi területeken berendezési tárgyak, padok, tájékoztató táblák, vitrinek,
üvegfelületek tisztítását, kommunális hulladék kezelését, kertészeti tevékenység ellátását, ennek keretében
kaszálási tevékenység ellátását.
A MÁV Zrt. a kertészeti feladatok ellátásáért 61.621,- Ft + ÁFA/hó összegű, míg az egyéb feladatok ellátásáért
1.034.760,- Ft + ÁFA/hó összeget köteles megfizetni.
A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására
azzal, hogy a megállapodást utólagos jóváhagyásra terjessze a Képviselő-testület elé.”
Határidő
Felelős

: 2016. június 30. (megállapodás megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 567/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 712/2015. (X. 29.) sz. határozatát módosítja, és annak
szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal
(székhelye: 1085 Budapest, Baross u. 52.; adószáma: 15830731-2-42; képviseli: Palotás József főigazgatói
jogkörben eljáró főigazgató helyettes), valamint az Egri Szakképzési Centrummal (székhelye: 3300 Eger, Kertész
u. 128.; adószáma: 15831938-2-10; képviseli: Fábri Eufrozina főigazgató) a kizárólagos önkormányzati
tulajdonban lévő hatvani 5324/2 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Vécsey K. u. 2. szám alatt található, kivett
középiskola és kollégium megnevezésű, 7972 m2 nagyságú ingatlanra 2016. július 1. napjával határozatlan
időtartamra vagyonkezelési szerződést köt. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a
határozat mellékletét képező vagyonkezelési szerződés aláírására.””
Határidő
Felelős

: 2016. július 8. (szerződés aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

(Az 567/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)

Határozat száma

: 568/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású intézmények 2016. évi
felújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keret felosztásának elfogadásáról szóló 156/2016. (II. 25.) számú
határozatát annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.”
Határidő
Felelős

: 2016. december 31. (feladatok végrehajtására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

2016. évi intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási feladatterv
Óvodák

(bruttó E Ft)

Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós A. u. 3.)
Biztonsági kerítés építése a gyermekudvar utca felőli részére

320

Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor K. u. 13.)
2
Gázóra helyiség tetejének a cseréje (4m )

25

Redőnyök átalakítása és visszaszerelése

113

Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai u. 9.)
Járda kiszélesítése a konyháig

112

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda Mesevilág Tagóvodája (3000 Hatvan, Bajcsy
Zsilinszky út 13.)
Belső járdák burkolatának cseréje térkőre

464

Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi B. u. 44.)
Szilárd burkolat készítése kiszálláshoz parkoló melletti zöldterületen

650

Melegvíz keverő szelepek cseréje

416

Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros L. út 49-51.)
Szennyvízcsatorna épületen kívüli szakaszának cseréje

552

Általános iskolák
Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola (3000 Hatvan, Kossuth tér 1.)
Tetőfedés javítása, beázások megszüntetése

200

Hatvani 5. Sz. Általános Iskola (3000 Hatvan, Szabadság u. 13.)
Tornatermi tetőszigetelés
Sérült kerítés javítása

6 000
102

Hatvani Szent István Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy Zs. út 8.)
Fizikaterem átalakítása

5 647

Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (3000 Hatvan, Rákóczi út 4.)
Szilárd burkolat készítése a konyhához

300

Tornaterem tetejének javítása

138

Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola (3000 Hatvan, Ratkó József u. 10.)
Földszinten a balesetveszélyes járólapok kijavítása

150

Lépcsőkön lévő sérült csúszásgátlók pótlása, cseréje

96

Középiskolák
Hatvani Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
Kollégium épülete (3000 Hatvan, Vécsey u. 2/a.)
Kollégium IV. emeleti szintjének a felújítása
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat:
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Bölcsőde (3000 Hatvan, Hajós A.
út 1.)

10 000

Halacska csoport udvarán a járda és a csatorna közötti betonszélek biztonságossá tétele

11

Hajós A. úti Idősek Klubja (3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 5.)
Terasz ajtó és ablak cseréje

232

Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola (3000 Hatvan, Balassi B. u. 36.)
Festés

250

Ady Endre Könyvtár Újhatvani Fiókkönyvtár
tetőjavítás

129

tartalékkeret

4 093

Összesen:

30 000
Határozat száma

: 569/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani Csicsergő Óvoda
(székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) épületen kívüli szennyvízcsatorna cseréjének elvégzésével
Vasas Tibor egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 12. V/20.) bízza meg bruttó 551.180,- Ft
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási kiadások között a 2016. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

: 570/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani Gesztenyéskert Óvoda
Mesevilág Tagóvodája (3000 Hatvan, Bajcsy Zs. út. 13.) belső járda burkolatának térkővel való fedésével a
Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 463.296,- Ft összegben, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási kiadások között a 2016. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

: 571/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda
(3000 Hatvan, Balassi B. út 44.) parkolója mellett a gépjárműből történő biztonságos kiszállást lehetővé tevő
szilárd burkolat készítési munkáinak elvégzésével az IBBL-MOGUL Kft.-t (székhely: 1141 Budapest, Szugló u.
82.) bízza meg bruttó 650.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási kiadások között a 2016. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

: 572/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati működtetésű Hatvani 5. számú Általános
Iskola (Hatvan, Szabadság út 13.) közlekedési balesetben megsérült kerítésének javítási munkáinak elvégzésével
a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 101.600,- Ft összegben, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási kiadások között a 2016. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: azonnal (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Határozat száma

: 573/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Ady Endre Könyvtár Újhatvani
Fiókkönyvtárának (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 13.) viharban megsérült tetőjavítási és beázott
mennyezetének javítási munkáinak elvégzésével az IBBL-MOGUL Kft.-t (székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 82.)
bízza meg bruttó 128.651,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási kiadások között a 2016. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

: 574/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a jelen határozat melléklete szerinti, a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, a hatvani 795/5 hrsz.-ú ipari terület teherszállítás céljából történő
megközelíthetősége érdekében létrejött megállapodás módosításához.
A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodást módosító okirat aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2016. június 30. (módosító okirat aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

(Az 574/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 575/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a CENTERVILL Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Pintér István
u 893/69. ) a hatvani 0335/8 hrsz.-ú kivett út művelési ágú külterületi, Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában
lévő földrészleten épülő ideiglenes út üzemeltetésére a jelen határozat melléklete szerinti szerződést köti.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés
aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2016. július 15. ( a szerződés aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

(Az 575/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 576/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Robert Bosch Elektronika Kft.
(székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) által a Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonában álló Hatvani
Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10) folyosóinak, parkjának és környezetének 2016.
július 30-án végzendő felújítási munkáihoz (az épület folyosóinak tisztasági festése, játszótéri fa elemek festése,
játszótéri elemek alá kavics szórása és terítése, parkhoz tartozó padok festése, az udvaron található
kerékpártároló helyének a burkolása betonlapokkal), azzal a kikötéssel, hogy a cég köteles a felújítási munkák
során a szakmai szabályokat maradéktalanul betartani.”
Határidő
Felelős

: 2016. július 15. (kérelmező értesítésére)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 577/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja az LKH LEONI Kft. (3000
Hatvan, Kölcsey Ferenc u. 53.) által a Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonában álló hatvani 5235/22 hrsz.ú, természetben Hatvan, Tiszti Lakótelepen található játszótéren végzendő felújítási munkákhoz azzal, hogy a
játszótér felújításának határideje 2016. augusztus 31.”
Határidő
Felelős

: 2016. július 15. (kérelmező értesítésére)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 578/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola fűtési rendszerét
biztosító hőszivattyúk villamos energia ellátását biztosító villamos fogyasztásmérőhely, valamint földkábel kiépítési
munkáival Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 925.894,- Ft
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.

Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendeletben a
városüzemeltetési feladatok között a közműfejlesztési hozzájárulások költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

: 579/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, illetve utántöltő
anyagok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény közzététele
nélküli eljárás keretében, részajánlattételi lehetőség biztosításával. A beszerzés együttes nettó becsült értéke
12.000.000.-Ft.
Az 1. rész elnevezése „Tisztítószerek beszerzése”, becsült értéke nettó 4.000.000.-Ft.
A 2. rész elnevezése „Irodaszerek és papíráru beszerzése”, becsült értéke nettó 5.000.000.-Ft.
A 3. rész elnevezése „Utántöltő anyagok beszerzése”, becsült értéke nettó 3.000.000.-Ft.
A szükséges fedezet összege Hatvan város 2016. évi és 2017. évi költségvetésébe betervezésre kerül.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, illetve utántöltő
anyagok beszerzése” elnevezésű, 12.000.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény
közzététele nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló
bizottságot választ. A bíráló bizottság a 807/2015. (XI. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott
közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző;
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.”
Határidő
Felelős

: 2016. július 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 580/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Kossuth téren, valamint a Bibó István úton lévő
közvilágítási oszlopok javítási munkáival Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.)
bízza meg bruttó 558.800,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben az
általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2016. július 7. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 581/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Design Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely:
6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) által 2016. év tavaszán megrendezésre került hulladékgyűjtési akciónapon keletkezett
költségeinek biztosítására a 154/2016. (II. 25.) számú képviselő-testületi határozatban biztosított pénzügyi
forráson felül további bruttó 491.274,- Ft összeget biztosít.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben az
általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: azonnal (módosított szerződés megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 582/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal épületének emeleti
teraszán található szabálytalan elektromos vezetékhálózat kijavításával Kovács Zoltán egyéni vállalkozót
(székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 133.318,- forint összegben, mint az önkormányzat
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet alapján
az általános tartalékkeretből kerül biztosításra.”
Határidő
Felelős

: 2016. július 5. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Határozat száma

: 583/2016. (VI. 30.) sz. képv. test. hat.

“Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich útnak a Bástya utca és a Radnóti tér közötti
szakaszán a kandeláberek festésével a Centervill Kft.-t bízza meg (székhely: 3000 Hatvan, Pintér I. u. 893/69
hrsz.) bruttó 568.960,- Ft összegben, mint az önkományzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalékkeret költséghelyről kerül
átcsoportosításra.”
Határidő
Felelős

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

: 584/2016. (VI. 30.) zü. sz. képv. test. hat.

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

: 585/2016. (VI. 30.) zü. sz. képv. test. hat.

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

: 586/2016. (VI. 30.) zü. sz. képv. test. hat.

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

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

