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TARTALOMJEGYZÉK

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

• 22/2016. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete
a felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő támogatásáról szóló 43/2012. (VIII.
31.) önkormányzati rendelet módosításáról

• 23/2016. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016. AUGUSZTUS 15-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2016. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete
a felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő támogatásáról szóló 43/2012. (VIII. 31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő támogatásáról szóló 43/2012. (VIII.31.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételeken túl az ösztöndíjra továbbá az a hallgató pályázhat, aki
a) már a pályázatot megelőző félévben felsőoktatási intézményben tanul, rendelkezik a teljesített félévek
együttesére vonatkozóan legalább közepes (2,51 – 3,50) átlagú tanulmányi eredménnyel,
b) a pályázat benyújtásának évében kezdi felsőoktatási intézményben tanulmányait, rendelkezik legalább jó
(3,51 – 4,50) átlagú érettségi bizonyítvánnyal, vagy
c) már rendelkezik az első mesterképzéshez szükséges alapképzésben szerzett oklevéllel, az alapképzés
során teljesített félévek és az oklevél eredménye együttesen legalább közepes (2,51 – 3,50) átlagú.”
2. § A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A felsőoktatási intézménnyel fennálló hallgatói jogviszonyt és a tanulmányi eredményt félévenként igazolni
kell. A hallgatói jogviszony nem tanulmányi okból, csak indokolt esetben szüneteltethető. A hallgatói jogviszony
szüneteltetése esetén ösztöndíj nem folyósítható, az ösztöndíjprogramban történő részvétel meghosszabbodik a
szüneteltetés idejével.”
3. § A R. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A bíráló munkacsoport ajánlását minden év október 15. napjáig terjeszti a polgármester elé, aki az
ösztöndíjakról minden év október 31. napjáig dönt. A pályázatot elnyert ösztöndíjas az ösztöndíjra
visszamenőlegesen, szeptember hónaptól jogosult.”
4. § (1) A R. 6. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ösztöndíjast visszafizetési kötelezettség terheli különösen ha:)
„e) az ösztöndíjas a szerződésben megjelölt szakon tanulmányait nem folytatja és a polgármester az
ösztöndíjszerződés módosításához az elvégzendő szak vonatkozásában nem járul hozzá,”
(2) A R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A visszafizetési kötelezettség az ösztöndíjas számára folyósított támogatás összegére terjed ki, amely
összeget a visszafizetési kötelezettséget megalapozó ok keletkezését követő 30 napon belül, egy összegben kell
teljesíteni. A visszafizetési kötelezettség megállapításáról az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság
dönt.”
5. § A R. 2. § (1) bekezdésében „Az ösztöndíjra az a hallgató pályázhat, aki” szövegrész helyébe „Az
ösztöndíjra az a hallgató pályázhat – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével –, aki” szöveg lép.
6. § Ez a rendelet 2016. augusztus 17-én lép hatályba, és 2016. augusztus 18-án hatályát veszti.
Hatvan, 2016. augusztus 15.

dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2016. (VIII. 16.) 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. és 7. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. § A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § (1) Ez a rendelet 2016. augusztus 17-én lép hatályba, és 2016. augusztus 18-án hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a R. 4. melléklete.
Hatvan, 2016. augusztus 15.

dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

1. melléklet a 23/2016. (VIII. 16.) önkormányzati rendelethez
1.

A R. 6. melléklete az „Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság” alcím alatt a következő 6b. ponttal
egészül ki.
„6b. A visszafizetési kötelezettség megállapításáról az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság
dönt. (Felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő támogatásáról szóló 43/2012. (VIII.
31.) önkormányzati rendelet)”

2.

A R. 7. mellékletének 18a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„18a. A bíráló munkacsoport ajánlását minden év október 15. napjáig terjeszti a polgármester elé, aki az
ösztöndíjakról minden év október 31. napjáig dönt. A pályázaton nyertes hallgatókkal Hatvan Város
Önkormányzata képviseletében a polgármester ösztöndíj szerződést köt. (Felsőoktatási
intézményben tanulók ösztöndíjjal történő támogatásáról szóló 43/2012. (VIII. 31.) önkormányzati
rendelet)”

3.

A R. 7. melléklete a következő 18b. és 18c. pontokkal egészül ki:
„18b. A polgármester kérelemre, méltányosságból a visszafizetésre legfeljebb 24 havi részletfizetést
engedélyezhet, ha a visszafizetés az ösztöndíjas vagy családja megélhetését veszélyeztetné.
(Felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő támogatásáról szóló 43/2012. (VIII. 31.)
önkormányzati rendelet)
18c. A polgármester kérelem alapján a diploma megszerzésének szerződésben vállalt határidejét
módosíthatja, ha az ösztöndíjas vállalt kötelezettségét önhibáján kívüli ok miatt – különösen
betegség, baleset miatt – nem tudja teljesíteni. (Felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal
történő támogatásáról szóló 43/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet)”

2. melléklet a 23/2016. (VIII. 16.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
A képviselő-testület állandó bizottságainak összetétele és tagjai
Jogi és Ellenőrzési Bizottság – 5 tagú
Elnöke:
Elnökhelyettese:
Tagja a képviselők közül:
Nem képviselő bizottsági tagok:

Nádas Sándor
Papp István
Basa Zoltán
Kovács Gábor Istvánné
Rodek Antal

Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság – 5 tagú
Elnöke:
Tarsoly Imre
Elnökhelyettese:
Tóth György István
Tagja a képviselők közül:
Kondek Zsolt
Nem képviselő bizottsági tagok:

Dr. Freili Géza
Kocsis Attiláné

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság – 5 tagú
Elnöke:
Papp István
Elnökhelyettese:
Kondek Zsolt
Tagja a képviselők közül:
Palik Józsefné

Nem képviselő bizottsági tagok:

Szociális és Lakásügyi Bizottság – 5 tagú
Elnöke:
Elnökhelyettese:
Tagja a képviselők közül:
Nem képviselő bizottsági tagok:

Marján János
Bagi Miklós

Kondek Zsolt
Tarsoly Imre
Nádas Sándor
Csinger Béla
Ézsiás Norbert”

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. AUGUSZTUS 15-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI
Határozat száma

: 635/2016. (VIII. 15.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. augusztus 15-i rendkívüli ülésének napirendjét a
következők szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének emeléséről és társasági szerződésének módosításáról,
valamint a társaság részére történő tagi kölcsön nyújtásáról
2. Előterjesztés a felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő támogatásáról szóló 43/2012. (VIII.
31.) önkormányzati rendelet módosításáról
3. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata részére engedélyezett kölcsön szerződésének
megkötéséről
4. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata által a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület
sportfejlesztési programjának megvalósításához biztosított önerőről, együttműködési megállapodás
módosításáról és az önkormányzat tagfelvételi kérelméről
5. Előterjesztés a „Sportcsarnok építése Hatvan városban” tárgyú projekttel összefüggésben szükségessé
váló tanácsadó szervezet kiválasztásáról
6. Előterjesztés a „Multifunkciós irodatechnikai berendezések bérléséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó
szolgáltatások megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
7. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő, előadó az 1-7. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester”
Határozat száma

: 636/2016. (VIII. 15.) sz. képv. test. hat.

„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban 13.100.000,-Ft, azaz
Tizenhárommillió-egyszázezer forint névértékű törzsbetéthez igazodó üzletrésszel rendelkező tagja
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a nonprofit Kft. soron következő taggyűlésén igennel
szavazzon a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének 200.000,-Ft, azaz Kettőszázezer forint pénzbeli hozzájárulással
történő felemelésére.
Hatvan Város Önkormányzata tagként nem kíván elsőbbségi jogával élni.
A felemelt üzletrészre vonatkozóan a társaság tagjai nem kívánnak elsőbbségi jogukkal élni és a
tőkeemelésben részt venni.
2.

A felemelt 200.000,-Ft törzsbetéthez igazodó üzletrészre vonatkozó tulajdonosi jogok gyakorlására a Ptk.
3:199. § (1) bekezdésére is tekintettel Hatvan Város Önkormányzata elsőbbségi jogával nem kíván élni.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja szavazatával támogatja, hogy a
társaság a tőkeemelés során a taggyűlés által kijelölt alábbi személyek jogosultak a vagyoni hozzájárulás
szolgáltatására a tagok elsőbbségi jogával nem érintett 200.000,-Ft törzsbetéthez igazodó rész
vonatkozásában:
Kál Nagyközségi Önkormányzat – képviseli: Morvai János polgármester, székhelye: 3350 Kál, Szent István
tér 2. – 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint erejéig
Nagyút Községi Önkormányzat – képviseli: Tóth Géza polgármester, székhelye: 3357 Nagyút, Szabadság
tér 1. – 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint erejéig

3.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja a nonprofit Kft. taggyűlésén
igennel szavaz arra, hogy elhatározza a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének 200.000,- Ft pénzbeli
hozzájárulással történő felemelését, mely készpénz befizetésével történik meg a társaság bankszámlájára
a tőkeemelést elfogadó taggyűlési határozatot követő 20 napon belül.
A társaság tagjai törzsbetétjüket hiánytalanul a társaság rendelkezésére bocsátották, így a törzstőke
emelés törvényi feltétele megvalósult. A tagokat üzletrészük mellékszolgáltatásra nem kötelezi.

4.

A tőkeemelés következtében a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jelenlegi 25.200.000,-Ft, azaz Huszonötmillió-kettőszázezer
forint összegű törzstőkéje 25.400.000,-Ft, azaz Huszonötmillió-négyszázezer forint összeg lesz.

5.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét, hogy jelen határozat szerint igennel szavazzon az ügyvezetés által 2016. augusztus 2. napján
kezdeményezett határozat-tervezetre, és a szavazólapot a megadott határidőn belül juttassa vissza a
társaság részére.”

Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 637/2016. (VIII. 15.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000
Hatvan, 054/14 hrsz.) többségi tulajdonos tagja elfogadja a társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt
társasági szerződésének szövegét jelen határozat melléklete szerint tartalommal.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét, hogy jelen határozat szerint igennel szavazzon az ügyvezetés által 2016. augusztus 2. napján
kezdeményezett határozat-tervezetre, és a szavazólapot a megadott határidőn belül juttassa vissza a társaság
részére.”
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere

(A 637/2016. (VIII. 15.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 638/2016. (VIII. 15.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000
Hatvan, 054/14 hrsz.) többségi tulajdonos tagja jóváhagyja, hogy a Társaság a tagjaitól 2016. augusztus 20.
napjáig legfeljebb 17.100.000,-Ft, azaz Tizenhétmillió-egyszázezer forint összegű tagi kölcsönt vegyen fel, melyet
a társaság 2019. augusztus 31. napjáig köteles visszafizetni a tagok részére annak jegybanki alapkamatnak
megfelelő ügyleti kamatával.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét, hogy jelen határozat szerint igennel szavazzon az ügyvezetés által 2016. augusztus 2. napján
kezdeményezett határozat-tervezetre, és a szavazólapot a megadott határidőn belül juttassa vissza a társaság
részére.”
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 639/2016. (VIII. 15.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Városi Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000
Hatvan, 054/14 hrsz.) tagja 2016. augusztus 20. napjáig 1.957.337,-Ft, azaz Egymillió-kilencszázötvenhétezerháromszázharminchét forint összegű tagi kölcsönt nyújt a társaság részére működési költség finanszírozása
céljából a jelen határozat mellékletében foglalt kölcsönszerződés rendelkezései szerint.
A tagi kölcsön visszafizetésének határideje: 2019. augusztus 31. napja.
A tagi kölcsön pénzügyi fedezete a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati
rendelet 4. mellékletében szereplő felhalmozási kiadások között „a Bástya u. közvilágítása, T-com hálózat
kiépítése” költséghely terhére rendelkezésre áll.
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tagi kölcsönszerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza
Hatvan város polgármesterét annak aláírására.”

Határidő
Felelős

: 2016. augusztus 20.
: Hatvan város polgármestere

Tagi kölcsönszerződés
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről:
Hatvan Város Önkormányzata
törzsszám: 729392
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
adószáma: 15729394-2-10
képviseli: Horváth Richárd polgármester
mint kölcsönadó
másrészről:
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
- székhelye: 3000 Hatvan, 0554/14 hrsz.
- cg.száma : 10-09-033600
- adószáma: 24183219-2-10
- képviseli: Soós Péter ügyvezető
- mint kölcsönvevő
között az alábbi feltételek mellett:
1./ Kölcsönadó, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság tagja jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy 2016. augusztus 20.
napjáig kölcsönad kölcsönvevő gazdasági társaságnak összesen 1.957.337,-Ft, azaz Egymillió-kilencszázötvenhétezerháromszázharminchét forint összeget banki átutalás útján tagi kölcsön jogcímén.
Kölcsönadó a fenti kölcsön összegét a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátandó települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása és
ártalmatlanítása közfeladat működési költségeinek fedezése céljából bocsátja a nonprofit gazdasági társaság
rendelkezésére.
2./ Kölcsönvevő a jelen szerződés 1./ pontjában meghatározott kölcsönösszeget tagi kölcsön jogcímén elfogadja, és
kötelezettséget vállal arra, hogy a tagi kölcsön összegét a jelen okirat 1./ pontjában meghatározott célra fordítja.
3./ Jelen kölcsönszerződést felek határozott időtartamra kötik, mely szerint a kölcsönszerződés lejártának határideje
2019. augusztus 31. napja. Kölcsönvevő kötelezi magát arra, hogy a kölcsönvett tőkeösszeget és annak ügyleti kamatát
legkésőbb fenti időpontig kölcsönadó részére hiánytalanul visszafizeti.
4./ A fenti visszafizetési módot és a teljesítés módját kölcsönadó és kölcsönvevő ezennel minden további feltétel nélkül
elfogadják. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy kölcsönvevő a kölcsönvett tőkeösszegre a teljesítési határidő
lejártáig ügyleti kamat címén a mindenkori jegybanki alapkamat összegének megfelelő mértékű kamat fizetésére
köteles.
A teljesítési határidő lejártát követően a késedelem időtartamára kölcsönvevő a Ptk. szerinti késedelmi kamat
megfizetésére köteles. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy kölcsönvevő bármikor jogosult előteljesítésre. Ebben
az esetben a kamat fizetési kötelezettség az előteljesítés időpontjáig áll fenn.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a kölcsönszerződés célja bármely oknál fogva megszűnik vagy
lehetetlenül, illetve kölcsönvevő a kölcsön összegét az 1./ pontban meghatározott céltól eltérően használja fel, úgy jelen
kölcsönszerződés lejárttá válik és a kölcsön összegének visszafizetése egy összegben esedékessé válik.
5./ Kölcsönadó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott helyi
önkormányzat, míg kölcsönvevő az Egri Törvényszék Cégbíróságán bejegyzett jogi személyiséggel rendelkező
gazdasági társaság. Szerződő felek képviselői magyar állampolgárok. Szerződő felek között vitás kérdés nincsen.
Szerződő felek nyilatkozzák, hogy jelen okirat aláírása előtt részletesen megismerték a kölcsönszerződésre vonatkozó
Polgári Törvénykönyvben meghatározott szabályokat.
6./ A kölcsönszerződés megkötéséhez Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 639/2016. (VIII. 15.) számú
határozatával hozzájárulását adta.

7./ Jelen szerződében nem szabályozott kérdésekben az Áht. és a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Jelen szerződést a felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen,
jóváhagyólag aláírtak.
Hatvan, 2016. augusztus 16. napján

Hatvan Város Önkormányzata
képv.: Horváth Richárd polgármester
Kölcsönadó

Határozat száma

Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság
képv.: Soós Péter ügyvezető
kölcsönvevő
: 640/2016. (VIII. 15.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kereskedelmi és
Hitelbank Zrt.-vel kötendő (cégjegyzékszáma: 01-10-041043; székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.;
adószáma: 10195664-4-44), a határozat mellékletét képező Beruházási Kölcsönszerződést az 1386/2016. (VII.
21.) Korm. határozatban engedélyezett 369.472.000,- Ft kölcsön folyósítása érdekében aláírja és az ehhez
szükséges nyilatkozatokat megtegye.”
Határidő
Felelős

: 2016. augusztus 19. (szerződés aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

(A 640/2016. (VIII. 15.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 641/2016. (VIII. 15.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani Kézilabda és Szabadidő
Sportegyesületnek „a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról,
a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól” szóló 107/2011. (VI.30.)
Kormányrendelet alapján a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott sportfejlesztései programja
megvalósításához, – a sportfejlesztési program elfogadása esetén – a Hatvani Kézilabda és Szabadidő
Sportegyesület részére – a 110/2014 (II. 13.) sz., 877/2014 (XI. 27.) sz. és 401/2015. (V.28.) sz. határozatokban –
összesen 394.177.729,- Ft összeget biztosított.
A Magyar Kézilabda Szövetség 2015. augusztus 12. napján kelt határozata alapján a projekt megvalósításához
369.472.291,- Ft összegű önerőt kell biztosítani, mely összeg Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetésébe betervezésre került.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Kézilabda Szövetség határozatában előírt önerő
mértékét, azaz összesen 369.472.291,- Ft összeget biztosít a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület
részére korábbi határozatokban megjelölt támogatás helyett (tagi) kölcsön jogcímén, melyet a sportegyesület
kizárólag a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott sportfejlesztései programja megvalósításához szükséges
önerőként jogosult és köteles felhasználni.
A (tagi) kölcsön összege a 2016. évi költségvetésbe betervezésre került.”
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 642/2016. (VIII. 15.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező a Hatvani Kézilabda és
Szabadidő Sportegyesülettel kötendő (tagi) kölcsönszerződést elfogadja és felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét a kölcsönszerződés aláírására.”
Határidő
Felelős

: azonnal (kölcsönszerződés aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Kölcsönszerződés
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről:
Hatvan Város Önkormányzata
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
(KSH stat. számjel: 15729394-8411-321-10;
adószáma: 15729394-2-10
képviseli: Horváth Richárd polgármester)mint kölcsönadó (a továbbiakban: Kölcsönadó)
másrészről:
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület
(székhelye: 3000 Hatvan, Tanács u. 9.
nyilvántartási száma: 1388
képviseli: Antalóczy Péter elnök
mint kölcsönvevő (a továbbiakban: Kölcsönvevő)
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
I. Előzmények:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 110/2014. (II. 13.) sz., valamint a 877/2014. ( XI. 27.) sz.,
401/2015. (V.28.) sz. képviselő testületi határozataival döntött arról, hogy a 107/2011. (VI. 3.) sz. Kormányrendelet
rendelkezései alapján a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott sportfejlesztési programja megvalósításához, a
sportfejlesztési program elfogadása esetén a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület részére mindösszesen:
394.177.729,-Ft összeget hagyott jóvá határozatában.
A Magyar Kézilabda Szövetség 2015. augusztus 12. napján kelt határozata alapján a projekt megvalósításához
369.472.291,-Ft összegű önerőt kell biztosítani, mely összeg Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe
betervezésre került.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 641/2016. (VIII. 15.) sz. határozatával a Magyar Kézilabda
Szövetség határozatában előírt önerő mértékét, azaz összesen 369.472.291,-Ft összeget biztosít a Hatvani Kézilabda és
Szabadidő Sportegyesület részére korábbi határozatokban megjelölt támogatás helyett kölcsön jogcímén, melyet a
sportegyesület kizárólag a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott sportfejlesztési programja megvalósításához
szükséges önerőként jogosult és köteles felhasználni.
A kölcsön összege a 2016. évi költségvetésbe került betervezésre.
Ezen előzmények után felek a következő kölcsönszerződést kötik:
II. Szerződés tartalma
1./ Kölcsönadó kötelezettséget vállal arra, hogy a Kölcsönvevő, mint társadalmi szervezet részére átad mindösszesen
369.472.291,-Ft (azaz Háromszázhatvankilencmillió-négyszázhetvenkettőezer-kettőszázkilencvenegy forint) összeget
kölcsön jogcímén, a projekt pénzügyi ütemezéséhez igazodóan, mely a projekt megkezésekor válik ismertté és jelen
kölcsönszerződés függelékét képezi.
2./ Kölcsönvevő a jelen szerződés II.1./ pontjában meghatározott kölcsönösszeget kölcsön jogcímén elfogadja, és
kötelezettséget vállal arra, hogy ezen összeget könyveiben kölcsönként tartja nyilván a vonatkozó könyvvezetési
szabályok betartása mellett. A Kölcsönvevő társadalmi szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön összegét
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 641/2016. (VIII. 15.) sz. határozatában meghatározott célra, azaz
kizárólag a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott sportfejlesztései programja megvalósításához szükséges
önerőként használja fel.
3./ Jelen kölcsönszerződést a szerződő Felek határozott időtartamra kötik, amely szerint a kölcsönszerződés lejártának
határideje 2032. december 31. napja.
Kölcsönvevő kötelezi magát arra, hogy a kölcsönvett tőkeösszeget és annak ügyleti kamatát (amely 12 havi bubor +
1%) legkésőbb a fenti időpontig Kölcsönadó részére hiánytalanul visszafizeti akként, hogy a tőkeösszeg
visszafizetésének határideje 2032. december 31. napja, míg az éves ügyleti kamat fizetésének határideje minden
tárgyévet követő év januárjának 15. napja.

Figyelemmel a 2016………napján a Felek között megkötött sportcsarnok építési beruházásra irányuló megállapodásra
és az abban meghatározott majdani sportcsarnok üzemeltetési szerződésre a szerződő Felek már most megállapodnak
abban, hogy a Kölcsönvevő, mint esetleges későbbi üzemeltető és bérbeadó jogosult a Kölcsönadó, mint majdani
használó és bérbevevő által fizetendő bérleti, illetve használati díjakat (ellenszolgáltatásokat) a jelen szerződésben
meghatározott kölcsönösszeg terhére jóváírni (beszámítani). Ez utóbbi – majdani – pénzügyi tranzakciók kimutatása a
jelen szerződés függelékét kell, hogy képezze, amely nem eredményezi a jelen szerződés külön módosítását.
4./ A Kölcsönvevő által a jelen szerződés II.3./ pontjában meghatározott visszafizetési határidőt, és ügyleti kamat
mértékét Kölcsönadó ezennel minden további feltétel nélkül elfogadja.
5./ A teljesítési határidő lejártát követően az esetleges késedelem időtartamára Kölcsönvevő az ügyleti kamaton felül a
mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamat megfizetésére is köteles. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy
Kölcsönvevő bármikor jogosult előteljesítésre. Ebben az esetben az ügyleti kamat fizetési kötelezettség az előteljesítés
időpontjáig áll fenn.
6./ Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen kölcsönszerződés célja bármely oknál fogva
megszűnik vagy ellehetetlenül, illetve Kölcsönvevő a kölcsön összegét a jelen szerződés II.1./ pontjában meghatározott
céltól eltérően használja fel, úgy a jelen kölcsönszerződés lejárttá válik és a kölcsön összegének visszafizetése egy
összegben esedékessé válik.
7./ Hatvan Város Önkormányzata jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kifejezi azon szándékát, hogy a Hatvani
Kézilabda és Szabadidő Sportegyesületbe tagként be kíván lépni és felkéri az egyesület elnökét arra, hogy az
alapszabály eziránti módosítása és ezt követően a tagfelvétel érdekében eljárni szíveskedjen. Szerződő Felek a jelen
kölcsönszerződés aláírásával egyidejűleg megállapodnak abban, hogy amennyiben Hatvan Város Önkormányzata a
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesületbe tagként belép, úgy a jelen kölcsön minden további feltétel nélkül,
automatikusan tagi kölcsönné minősül át. A jogcím ilyen módon történő módosulása a jelen kölcsönszerződés további
írásbeli, külön módosítását nem igényli.
8./ Kölcsönadó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott helyi
önkormányzat, míg Kölcsönvevő az Egri Törvényszék Cégbíróságán bejegyzett jogi személyiséggel rendelkező
társadalmi szervezet. Szerződő Felek képviselői magyar állampolgárok.
9./ Szerződő Felek között vitás kérdés nincsen. Szerződő Felek nyilatkozzák, hogy jelen szerződést annak aláírása előtt
részletesen megismerték és a kölcsönszerződésre vonatkozó Polgári Törvénykönyvben meghatározott szabályokat
részletesen áttanulmányozták.
10./ A jelen kölcsönszerződés megkötéséhez Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 642/2016. (VIII. 15.)
számú határozatával hozzájárulását adta.
11./ Jelen szerződében nem szabályozott kérdésekben az Áht. és a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Jelen szerződést a felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen,
jóváhagyólag aláírtak.
Hatvan, 2016. …………………. napján

Hatvan Város Önkormányzata
képv.: Horváth Richárd polgármester
Kölcsönadó
Határozat száma

Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület
képv.: Antalóczy Péter
elnök
Kölcsönvevő
: 643/2016. (VIII. 15.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal és a Hatvani Kézilabda és Szabadidő
Sportegyesülettel 2014. október 30. napján megkötött és 2016. április 28. napján módosított sportfejlesztési
program megvalósítása tárgyában kötött megállapodást a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
6:191. § (1) bekezdése alapján a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal közös megegyezéssel módosítja
és egységes szerkezetbe foglalja.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
megállapodás szövegének aláírására.”

Határidő
Felelős

: azonnal (megállapodás aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

MEGÁLLAPODÁST MÓDOSÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről:
Széchenyi Zsigmond Kárpád-medencei
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.
- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- cg.száma: 10-09-032167
- KSH törzsszám: 23467323-7490-572-10
- adószám: 23467323-2-10
- képviseli: Nagy Ferenc ügyvezető
- mint földtulajdonos (a továbbiakban: Földtulajdonos )
másrészről:
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület
- székhelye: 3000 Hatvan, Tanács u. 9.
- nyilvántartási száma: 1388
- képviseli: Antalóczy Péter elnök
- mint ráépítő ( a továbbiakban: Ráépítő )
valamint:
Hatvan Város Önkormányzata
- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- törzsszáma: 729392
- adószáma :15380250-2-10
- képviseli: Horváth Richárd polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat )
között az alábbi feltételek mellett:
Felek egyezően adják elő, hogy egymással megállapodást kötöttek 2014. október 30. napján a hatvani 5331/21 hrsz. –ú
ingatlanon tervezett ún. Sportcsarnok beruházása tárgyában, mely megállapodást közös megegyezéssel jelen okirat
keretében módosítanak és egységes szerkezetbe foglalnak az alábbiak szerint :
1./ Felek megállapítják, hogy a Földtulajdonos kizárólagos tulajdonában áll a Hatvani Járási Hivatal Járási Földhivatala
Ingatlan-nyilvántartásban a hatvani 5331/40 hrsz. alatt felvett, 18254 m2 területű kivett, ipartelep megnevezésű
ingatlan.
2./ Földtulajdonos jelen okirat aláírásával egyidejűleg kifejezetten engedélyt ad arra, hogy az okirat 1./ pontjában
meghatározott ingatlanra a Ráépítő rendelkezésére álló, előzetes építési tervdokumentáció szerint az ingatlannyilvántartásban önálló ingatlanként nyilvántartásba vetendő ingatlant (sportcsarnok) építsen, mely a Ráépítő
tulajdonába kerül.
Földtulajdonos biztosítja, hogy Ráépítő az ingatlanra bejárjon, és azt az építkezés teljes időtartama alatt
rendeltetésszerűen használja.
3./ Az Önkormányzat és a Ráépítő már most megállapodnak abban, hogy legkésőbb az előbbiekben megjelölt önálló
felépítmény (sportcsarnok) jogerős használatba vételi engedélyének kiadását követően külön okiratba foglalt
üzemeltetési szerződést kötnek – mely keretében meghatározzák a sportcsarnok működtetésére, fenntartására vonatkozó
rendelkezéseket. Felek jelen okirat keretében a jövőbeli üzemeltetés vonatkozásában megállapodnak az alábbiakban:
a)

az üzemeltetési szerződés határozott időre jön létre melynek időtartama 15 év,

b)

az üzemeltetés során a Ráépítő a társasági adóról és osztalék adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22. /
C § (6) bekezdés b / ba pontjában meghatározott időtartamban és módon jogosult és köteles a
sportcsarnokot látvány-csapatsport működésére használni

c)

a 3 b./ pontot meghaladó időtartamban az Önkormányzat, intézményei, illetve Hatvan városában működő
sport- és civil szervezetek a létesítményt az üzemeltetési szerződésben részletezett feltételek szerint
használhatják

d)

az üzemeltetési szerződésben meg kell határozni a létesítményt üzemeltető ehhez kapcsolódó jogainak
terjedelmét

e)

az üzemeltetés során törekedni kell a gazdaságilag rentábilis fenntartásra, mely során a létesítmény
használatért fizetendő díjak meghatározandók

f)

az üzemeltető az üzemeltetés során köteles az ezzel kapcsolatban felmerült összes költség viselésére, és
jogosult az üzemeltetésből eredő hasznok szedésére

4./ Földtulajdonos a jelen okirat 1./ pontjában meghatározott ingatlan tulajdoni lapon szereplő szolgalmi jogokon
túlmenő teher-, per-, és igénymentességéért szavatosságot vállal, de nem szavatol a telek térmértékéért.
A 2016. június …napján lekért nem hiteles tulajdoni lap másolat jelen okirat mellékletét képezi ( megrendelés száma :
……………../2016 ).
5./ Ráépítő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen okirat 1./ pontjában meghatározott birtokba vett ingatlant
rendeltetésének megfelelően fogja használni, azon a hatósági előírások maradéktalan betartása mellett a jogerős építési
engedély alapját képező műszaki tervdokumentáció szerinti sportcsarnokot felépíti, továbbá vállalja, hogy
földhasználati díj jogcímen a létesítmény jogerős használatba vételi engedély megszerzését követő hónap 1. napjától
kezdődő hatállyal évi 200.000,-Ft +ÁFA összeget megfizet.
Ráépítő jelen okirat aláírásával egyidejűleg feltétel nélkül kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen okiratban
meghatározott rendelkezéseket – kivéve az 5. pontban rögzített földhasználati jog ellenértéke - magára nézve
kötelezőnek ismeri el és tartja fenn arra az esetre is, amennyiben a hatvani 5331/40 hrsz-ú, kivett ipartelep művelési ágú
ingatlan az Önkormányzat tulajdonába kerül.
6./ Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Hatvani Kézilabda és Szabadidő
Sportegyesületnek „a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a
támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól” szóló 107/2011. (VI.30.)
Kormányrendelet alapján a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott sportfejlesztései programja megvalósításához, –
a sportfejlesztési program elfogadása esetén – a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület részére - a 110/2014
(II. 13.) sz., 877/2014 (XI. 27.) sz. és 401/2015. (V.28.) sz. határozatokban - összesen 394.177.729,- Ft összeget
biztosít.
A Magyar Kézilabda Szövetség 2015. augusztus 12. napján kelt határozata alapján a projekt megvalósításához
369.472.291,-Ft összegű önerőt kell biztosítani, mely összeg Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe
betervezésre került.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 641/2016. (VIII. 15.) sz. határozata alapján a Magyar Kézilabda
Szövetség határozatában előírt önerő mértékét, azaz összesen 369.472.291,-Ft összeget biztosít a Hatvani Kézilabda és
Szabadidő Sportegyesület részére korábbi határozatokban megjelölt támogatás helyett kölcsön jogcímén, melyet a
sportegyesület kizárólag a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott sportfejlesztései programja megvalósításához
szükséges önerőként jogosult és köteles felhasználni.
A kölcsön összege a 2016. évi költségvetésbe került betervezésre.
7./ Ráépítő törvényes képviselője jelen okirat keretében kötelezettséget vállal arra, hogy az egyesületet a vonatkozó
jogszabályok szerint működteti, a jogviszony teljes időtartama alatt együttműködik a jelen megállapodást aláíró
felekkel, továbbá betartja a mindenkor hatályos társasági adóra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit annak
érdekében, hogy jelen megállapodás célja jogszerűen megvalósulhasson.
8./ Ráépítő jelen okirat aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy a tulajdonába kerülő felépítmény
vonatkozásában a Magyar Állam, mint jogosult javára jelzálogjog kerüljön bejegyzésre az ingatlan nyilvántartásba 15
éves határozott időtartamra a beruházás megvalósulásához igénybe vett adókedvezmény mértékéig, figyelemmel a
1996. évi LXXXI. törvény és a 107/2011 (VI. 30.) sz. Kormány rendelet rendelkezéseire.
Földtulajdonos engedélyt ad arra, hogy a Ráépítő részére földhasználati jog a jelen okiratban meghatározott feltételek
szerint a felépítmény tulajdonosa javára bejegyzésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba.
9./ Szerződő felek képviselői állandó magyarországi lakóhellyel rendelkeznek, magyar állampolgárok. Szerződő felek
között vitás kérdés nincs.
10./ Földtulajdonos az Egri Törvényszék Cégbíróságán bejegyzett jog személyiségű gazdasági társaság.

Képviselője nyilatkozza, hogy az általa képviselt társaság nem áll csőd, felszámolási, végelszámolási eljárás hatálya
alatt, továbbá nyilatkozza, hogy cégjegyzési joga kizárólagos és önálló.
Ráépítő az Egri Törvényszék Társadalmi Szervezeteket Nyilvántartó Irodája által bejegyzett jogi személyiségű
egyesület. Az egyesület képviselője nyilatkozza, hogy az általa képviselt egyesület nem áll végleszámolási, illetőleg
felszámolási eljárás hatálya alatt, az egyesület törvényes képviseletére kizárólagosan és önállóan jogosult. Az egyesület
elnöke csatolja a bírósági nyilvántartásba vételét igazoló kivonatot.
Szerződő felek között vitás kérdés nincs. Fentieken túlmenően felek egyéb rendelkezéseket a szerződésbe nem
kívántak foglalni. Felek kifejezik azon szándékukat, hogy a jelen megállapodásból eredő netáni jogvitáikat egymás
között elsősorban egyeztetés útján kívánják rendezni.
11./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók.
12./ Jelen okiratot az Önkormányzat Képviselő-testülete a 643/2016. (VIII. 15.) sz. képviselő-testületi határozatával,
míg a Ráépítő …………….sz. közgyűlési határozatával jóváhagyta. A jelen okirat érvényességi feltétele a megjelölt két
testületi határozat megléte.
Jelen okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt saját kezűleg,
jóváhagyólag aláírták.
Hatvan, 2016. ….. hó ….. nap

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Beruházó
Nonprofit Közhasznú Kft.
képv: Nagy Ferenc ügyvezető

Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület
képv: Antalóczy Péter elnök

Hatvan Város Önkormányzata
képv: Horváth Richárd polgármester
Határozat száma

: 644/2016. (VIII. 15.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város Önkormányzata tagként be
kíván lépni a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesületbe (nyilvántartási száma: 10-02-0001388,
1388/1999, székhelye: 3000 Hatvan, Tanács u. 9.). Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
Egyesület alapszabályát elfogadja, a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja, valamint
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a belépési szándéknyilatkozatot és a vonatkozó okiratokat
aláírja.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 30. (belépési szándéknyilatkozat egyesület részére történő
benyújtásáról)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 645/2016. (VIII. 15.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Sportcsarnok építése Hatvan városban” tárgyú projekttel
összefüggésben szükségessé váló tanácsadási tevékenységgel a Prolixitas Közbeszerzési Tanácsadó Bt.-t
(székhely: 2143 Kistarcsa, Pozsonyi u. 29.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt
250.000.-Ft alanyi ÁFA-mentes megbízási díjért.
A megbízási díj forrása Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben
a 4. sz. melléklet szerinti felhalmozási kiadások között szereplő, „Díszkivilágítás” soron megtervezett előirányzat
terhére biztosított.”
Határidő
Felelős

: 2016. augusztus 19. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Határozat száma

: 646/2016. (VIII. 15.) sz. képv. test. hat.

„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Multifunkciós irodatechnikai berendezések bérléséhez és
üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatások megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti
eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében.
A beszerzés becsült értéke nettó 17.460.000.-Ft.
A szükséges fedezet összege Hatvan város 2016. évi költségvetésében szerepel, továbbá az önkormányzat 20172019. évi költségvetéseibe betervezésre kerül.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Multifunkciós irodatechnikai berendezések bérléséhez és
üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatások megrendelése” elnevezésű, nettó 17.460.000.-Ft becsült értékű,
nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény 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.) Gecsey János, informatikus;
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.”
Határidő
Felelős

: 2016. augusztus 22. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 647/2016. (VIII. 15.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kondek Zsolt önkormányzati képviselő környezetvédelmi
tanácsnoki megbízatását 2016. augusztus 16-ával visszavonja.”
Határidő
Felelős

: 2016. augusztus 16.
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 648/2016. (VIII. 15.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselőnek a
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságban betöltött bizottsági elnökhelyettesi megbízatását 2016.
augusztus 16-ával visszavonja.”
Határidő
Felelős

: 2016. augusztus 17.
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 649/2016. (VIII. 15.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kondek Zsolt önkormányzati képviselőt 2016. augusztus 17étől a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökhelyettesének választja meg.”
Határidő
Felelős

: 2016. augusztus 17.
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 650/2016. (VIII. 15.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselőnek a
Szociális és Lakásügyi Bizottságban betöltött bizottsági elnöki megbízatását 2016. augusztus 16-ával
visszavonja.”
Határidő
Felelős

: 2016. augusztus 17.
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 651/2016. (VIII. 15.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kondek Zsolt önkormányzati képviselőnek a Szociális és
Lakásügyi Bizottságban betöltött bizottsági elnökhelyettesi megbízatását 2016. augusztus 16-ával visszavonja.”
Határidő
Felelős

: 2016. augusztus 17.
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Határozat száma

: 652/2016. (VIII. 15.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kondek Zsolt önkormányzati képviselőt 2016. augusztus 17étől a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnökének választja meg.”
Határidő
Felelős

: 2016. augusztus 17.
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 653/2016. (VIII. 15.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tarsoly Imre önkormányzati képviselőt 2016. augusztus 17étől a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnökhelyettesének választja meg.”
Határidő
Felelős

: 2016. augusztus 17.
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

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

