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HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

24/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendelete
a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet
módosításáról

25/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendelete
a Hatvan Város Helyi építési szabályzatának és Szabályozási tervéről szóló 39/2009 (VIII. 8.)
önkormányzati rendelet módosításáról

2016. SZEPTEMBER 1-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendelete
a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az
önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett
bevételi főösszegét
4.416.571 e Ft-ban
b) kiadási főösszegét
5.944.273 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A 2016. évi működési költségvetés egyenlege -27.404 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli
bevételekből (pénzmaradványból: 27.404 e Ft) biztosítja az önkormányzat.
(3) A 2016. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -1.500.298 e Ft. Ennek finanszírozását egyrészt
pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 1.130.826 e Ft), másrészt hitelfelvétellel (369.472 e Ft)
biztosítja az önkormányzat.
2. § (1) A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeget - bevételi forrásonként - a
következők szerint állapítja meg:
a) Intézményi működési bevételek
463.432 e Ft
b) Helyi adók
2.828.350 e Ft
c) Átengedett központi adók
67.000 e Ft
d) Bírságok, pótlékok
5.000 e Ft
e) Önkormányzat költségvetési támogatása
723.239 e Ft
f) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
135.470 e Ft
g) Támogatásértékű bevételek
(államháztartáson belülről átvett pénzeszköz)
147.439 e Ft
h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel
13.375 e Ft
i) Támogatási kölcsönök visszatérítése
33.266 e Ft
j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:
ja) önkormányzati pénzmaradvány
833.017 e Ft
jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány
12.107 e Ft
jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa
83.437 e Ft
jd) Vízi-közmű számla (érdekeltségi bevétel)
202.265 e Ft
je) intézményi pénzmaradvány
27.404 e Ft
k) Fejlesztési hitel
369.472 e Ft
Önkormányzati bevétel összesen:
5.944.273 e Ft”
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevétel előirányzat változásokat az 1. és 2. melléklet tartalmazza, működési és
felhalmozási mérlegét pedig az 1/a. melléklet szemlélteti.
3. § (1) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegét a következők szerint állapítja
meg:
a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai
aa) önállóan működő intézmények
1.865.756 e Ft
ab) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai
640.454 e Ft
ac) önkormányzati működési kiadások
1.451.465 e Ft
b) Felhalmozási kiadások:
ba) önkormányzati beruházások
beruházás
470.042 e Ft
felújítás
266.975 e Ft
felhalmozásra átadott
863.875 e Ft
kölcsönök
700 e Ft
bb) intézményi felhalmozási kiadások:
beruházások
46.391 e Ft
felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök
2.050 e Ft
c) Tartalék
ca) KEOP Szennyvízberuházás céltartalék
202.265 e Ft
cb) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap
87.435 e Ft

cd) Általános tartalék
ce) Ingyenes tankönyvtámogatás
cf) Elkülönített egyensúlyi tartalék
d) Hiteltörlesztés
Önkormányzati kiadás összesen:

1.865 e Ft
10.000 e Ft
5.000 e Ft
30.000 e Ft
5.944.273 e Ft”

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási előirányzat változásokat a 3., 4., és 5. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet 2016. szeptember 3-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. július 1-jétől kell alkalmazni.
Hatvan, 2016. szeptember 1.

dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

(A 24/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!)

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendelete
a Hatvan Város Helyi építési szabályzatának és Szabályozási tervéről szóló 39/2009 (VIII. 8.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
szerint az egyeztetésbe vont és saját feladatkörében eljáró Heves Megyei Kormányhivatal - Építésügyi Hatósági,
Oktatási, és Törvényességi Felügyeleti Főosztály - Építésügyi Osztály - Állami Főépítész, Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság,
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság - (Területi Vízvédelmi Hatóság), Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság - Területi Vízügyi Hatóság), Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Heves Megyei
Kormányhivatal - Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Heves Megyei Kormányhivatal - Műszaki
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály - Útügyi Osztály, Magyar Közút Nonporofit Zrt. Heves Megyei
Igazgatósága, Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, Heves Megyei
Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Heves Megyei Kormányhivatal
Hatvani Járási Hivatal Járási Földhivatala, Heves Megyei Kormányhivatal - Erdészeti Főosztály, Honvédelmi
Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője, Heves Megyei Rendőr-főkapitányság, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal - Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály - Bányászati Osztály, Nemzeti Médiaés Hírközlési Hatóság, Miskolci Hatósági Iroda véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) A Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 39/2009. (VIII. 28.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1/a. mellékletének jelmagyarázata, valamint 12., 13. számú tervlapjai
helyébe az 1. melléklet szerinti jelmagyarázat, valamint 12., 13. számú tervlapok lépnek.
(2) A R. 1/b. mellékletének jelmagyarázata, valamint VIII., IX. számú tervlapjai helyébe a 2. melléklet szerinti
jelmagyarázat, valamint VIII., IX. számú tervlapok lépnek.
2. § A R. 1/A. melléklet Építési övezetek című táblázata a következő 39/a és 62/a sorokkal egészül ki:
A

B

1
2
3
39/a
62/a

Az építési
övezet jele
Vt/1.2***
Gksz/1.2***

beépítés
módja
SZ
SZ

C
D
Az építési telekre meghatározott
legnagyobb
legkisebb
beépítettség
telekterület
%
m2
60
1000
50
5000

E
legkisebb
zöldfelület
%
10
20

F
Az épületre
legnagyobb
ép.magasság
m
7,5
15+

3.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
(2) Hatályát veszti a R. 13. § (6) bekezdése.
(3) E rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult építési hatósági ügyekben kell alkalmazni.

Hatvan, 2016. szeptember 1.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

(A 25/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!)

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. SZEPTEMBER 1-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI
Határozat száma

: 654/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. szeptember 1-i ülésének napirendjét a következők
szerint állapította meg:
Napirend előtt:
Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő, előadó: Horváth Richárd polgármester
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatói (magasabb vezetői) beosztására
kiírt pályázat elbírálásáról
2. Beszámoló az önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről
3. Előterjesztés Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet
módosításáról
4. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság féléves beszámolójáról és
feladat-végrehajtásáról
5. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról
6. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról
7. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról
8. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit
Közhasznú Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról
9. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft.
féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról
10. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt
Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról
11. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról
12. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás,
Jászfényszaru Város Önkormányzata, valamint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. között megkötött vagyonkezelési szerződés módosításáról
13. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás, Kál
Nagyközség Önkormányzata, valamint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Nonprofit Közhasznú Kft. között megkötött vagyonkezelési szerződés módosításáról
14. Előterjesztés a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda intézményvezetője illetményének megállapításáról
15. Előterjesztés a Hatvani Csicsergő Óvoda intézményvezetője illetményének megállapításáról
16. Előterjesztés a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda intézményvezetője illetményének megállapításáról
17. Előterjesztés a Hatvani Napsugár Óvoda intézményvezetője illetményének megállapításáról
18. Előterjesztés a Hatvani Százszorszép Óvoda intézményvezetője illetményének megállapításáról
19. Előterjesztés a Hatvani Varázskapu Óvoda intézményvezetője illetményének megállapításáról
20. Előterjesztés a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda intézményvezetője illetményének megállapításáról
Előterjesztő, előadó az 1-20. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
21. Beszámoló és tájékoztató a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, az Egri Szakképzési
Centrum Damjanich János Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma, valamint a Széchenyi István
Római Katolikus Középiskola 2015/2016. tanévben végzett tevékenységéről
Előterjesztő, előadó: Tarsoly Imre, az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke
22. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek egyéb részterületekre vonatkozó
módosításáról
23. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek több részterületre vonatkozó módosítása
véleményezési szakaszának lezárásáról
24. Előterjesztés a Ficánka Gyermekegészségügyi Központ Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a
DentoGál Korlátolt Felelősségű Társaság egészségügyi vállalkozói szerződésének módosításáról
25. Előterjesztés a központi orvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladat átadás-átvállalásáról szóló szerződés
megkötéséről
26. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról
27. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 2017. évi
csatlakozásról
28. Előterjesztés új Hatvan Kártya bevezetéséről
29. Előterjesztés a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról
30. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszoda működési rendjének módosításáról
31. Előterjesztés „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázat benyújtásáról
32. Előterjesztés a „Jedlik Ányos Tervben szereplő elektronikus töltőállomások létesítéséhez” kapcsolódó
döntésekről
33. Előterjesztés kortárs művészeti alkotás létrehozása (Országzászló) témájú pályázathoz kapcsolódó

döntésekről
34. Előterjesztés a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet pályázatához kapcsolódó döntésekről
35. Előterjesztés a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés menetrendi módosításához kapcsolódó
döntésekről
36. Előterjesztés a Magyar Államvasutak Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodás utólagos
jóváhagyásáról
37. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
részére
38. Előterjesztés a „Villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
39. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának intézményei munka-, tűz-, környezetvédelmi
tevékenységének ellátásáról
40. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel
kapcsolatos döntésekről
41. Előterjesztés az ősszel megrendezésre kerülő 2016. évi lakossági veszélyes hulladékgyűjtéssel
kapcsolatos döntésről
42. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó gördülő fejlesztési terv elfogadásáról
43. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséről szóló pályázatok értékeléséről
44. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakáscélú helyiségek elidegenítéséről szóló
pályázatok értékeléséről
45. Előterjesztés térkőburkolási munkálatokról
Előterjesztő, előadó a 22-45. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
46. Egyebek
ZÁRT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a „Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj – a magyar nyelvért” kitüntetés adományozásáról
2. Előterjesztés „A legszebb konyhakertek” helyi kertművelő verseny díjazottjairól
Előterjesztő, előadó az 1-2. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester”
Határozat száma

: 655/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 142. (II. 25.), 209., 252. (III. 31.), 272., 273., 274., 275., 277.
(IV. 21.), 294., 302., 303., 304., 305., 306., 335., 336., 342., 343., 344. (IV. 28.), 319., 330., 331., 345., 346., 347.,
350., 352. (IV. 28.), 357., 358., 359. (V. 12.), 383., 384., 385., 386., 387., 388., 389., 390., 391., 392., 393., 394.,
395., 396., 398., 399., 400., 401., 402., 403., 404., 405., 407., 409., 410., 412., 415. (V. 26.), 411., 420. (V. 26.),
425. (VI. 3.), 428., 429., 431., 444., 445., 447., 460., 461., 463. (VI. 6.), 477., 478., 479., 480., 481., 482., 483.,
484., 485., 486., 487., 488., 489., 490., 491., 492., 493., 494. (VI. 21.), 497., 498., 499., 500., 501., 502., 503.,
504., 505., 506., 507., 508., 509., 510., 511., 512., 513., 514., 515., 516., 517., 518., 523., 524., 525., 528., 529.,
530., 531., 532., 534., 535., 536., 537., 538., 540., 541., 545., 546., 547., 549., 550., 551., 552., 553., 554., 555.,
556., 557., 558., 559., 560., 561., 562., 563., 564., 574., 575., 576., 577., 579., 581., 582., 586. (VI. 30.), 589.,
590. (VII. 21.), 647., 648., 649., 650., 651., 652., 653. (VIII. 15.) 2016. évi lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja.”
Határozat száma

: 656/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata képviselő–testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000
Hatvan Kossuth tér 12.) igazgatói (magasabb vezetői) beosztására a 420/2016.(V.26.) sz. határozatával kiírt
pályázat elbírálását elhalasztja és a beérkezett pályázatokról a 2016. szeptember 29. napján megtartandó,
munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésén dönt.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 29.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 657/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 419/2016.(V.26.) zü. sz. határozatát módosítja, és annak
szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatói
feladatainak ellátásával Ferencz Beatrixet bízza meg az intézmény (magasabb) vezetői pályázatának eredményes
lezárásáig, de legkésőbb 2016. szeptember 30. napjáig. Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról
a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával
összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint
állapítja meg:
- az F fizetési osztály 08 fizetési fokozat garantált illetménye:
154.330,- Ft
- garantált illetmény összesen kerekítve:
154.300,- Ft
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész):
205.900,- Ft
- illetmény összesen:
360.200,- Ft

- magasabb vezetői pótlék (225%), (2016.09.02.-2016.09.30.)
- mindösszesen:
Határidő
Felelős

45.000,- Ft
405.200,- Ft”

: 2016. szeptember 2. (a munkajogi dokumentumok kiadására)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 658/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2016. I. félévi gazdálkodásról és annak
pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja.”
Határidő
Felelős

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

(A 658/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!)
Határozat száma

: 659/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes
tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. I. félévre szóló beszámolóját
elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 2.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 660/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes
tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. első féléves feladatvégrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 2.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 661/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-034409,
székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési
Kft. 2016. I. félévre szóló beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 2.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 662/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-034409,
székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési
Kft. 2016. első féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 2.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 663/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 1009-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Média-Hatvan
Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. I. félévre szóló beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 2.
: Hatvan város polgármestere

Határozat száma

: 664/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 1009-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Média-Hatvan
Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. első féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 2.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 665/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 Hatvan, Kossuth
tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja a szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavaz a
Szövetkezet 2016. I. félévre szóló beszámolójának jóváhagyása tárgyában.
A képviselő-testület felhatalmazza Szinyei András alpolgármestert, hogy Hatvan Város Önkormányzatát a
Szövetkezet soron következő közgyűlésén képviselje és ott az Önkormányzat szavazati jogát jelen határozat
szerint gyakorolja.”
Határidő
Felelős

: szövetkezet soron következő közgyűlése
: Szinyei András alpolgármester
Határozat száma

: 666/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 Hatvan, Kossuth
tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja a szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavaz a
2016. első féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolójának a jóváhagyása tárgyában.
A képviselő-testület felhatalmazza Szinyei András alpolgármestert, hogy Hatvan Város Önkormányzatát a
Szövetkezet soron következő közgyűlésén képviselje és ott az Önkormányzat szavazati jogát jelen határozat
szerint gyakorolja.”
Határidő
Felelős

: szövetkezet soron következő közgyűlése
: Szinyei András alpolgármester
Határozat száma

: 667/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan,
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. I. félévre szóló beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 2.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 668/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan,
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. első féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges
beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 2.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 669/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és
egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft
2016. I. félévre szóló beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 2.
: Hatvan város polgármestere

Határozat száma

: 670/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és
egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft.
2016. első féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 2.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 671/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan,
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 2016. szeptember 1. napjától 2019 augusztus 31. napjáig tartó
határozott időtartamra a társaság felügyelőbizottsági elnökének Tóth László 3000 Hatvan, Nádasdy T. u. 14. szám
alatti lakost, míg a felügyelőbizottság tagjainak Homonnai Albert 3000 Hatvan, Bem József utca 24. és Fehér
Józsefné 3000 Hatvan, Kisfaludy út 12/A. szám alatti lakosokat megválasztja. A felügyelőbizottsági tag tisztségét
ingyenesen látja el.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 2.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 672/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan,
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot
módosító okirat szövegét elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a
társaság vonatkozásában a szükséges alapítói határozatokat meghozza, és a cégbíróság felé az alapító okirat
módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratokat aláírja.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 2.
: Hatvan város polgármestere

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Alapító az Egri Törvényszék Cégbíróságon a 10-09-034259 cégjegyzékszámon bejegyzett Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát 2015.július 16.
napjával az alábbiak szerint módosítja:
17. Felügyelőbizottság
A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül.
A felügyelőbizottság elnöke:
Név: Tóth László
Anyja születési neve: Fehér Mária
Lakcím: 3000 Hatvan, Nádasdy T. u. 14.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2016. szeptember 1.
A megbízatás lejárta: 2019. augusztus 31.
A felügyelőbizottság tagjai:
Név: Homonnai Albert
Anyja születési neve: Balázs Ilona
Lakcím: 3000 Hatvan, Bem József utca 24.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2016. szeptember 1.
A megbízatás lejárta: 2019. augusztus 31.
Név: Tóth László
Anyja születési neve: Fehér Mária

Lakcím: 3000 Hatvan, Nádasdy T. u. 14.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2016. szeptember 1.
A megbízatás lejárta: 2019. augusztus 31.
Név: Fehér Józsefné
Anyja születési neve: Ádám Éva
Lakcím: 3000 Hatvan, Kisfaludy út 12/A.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2016. szeptember 1.
A megbízatás lejárta: 2019. augusztus 31.
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Az alapító okiratot módosító okiratot Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete 672/2016. (IX.1.) számú
határozatával hagyta jóvá.
Jelen alapító okiratot módosító okiratot alapító elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratával egyezőt,
cégszerűen, jóváhagyólag aláírta.
Hatvan, 2016. szeptember 1.
Hatvan Város Önkormányzata
Alapító
képviseli: Horváth Richárd polgármester
Jelen okiratot készítettem
és ellenjegyzem.
Hatvan, 2016. szeptember 1.
Határozat száma

: 673/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 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 2016. I. félévre
szóló beszámolójának jóváhagyása tárgyában.”
Határidő
Felelős

: társaság soron következő taggyűlése
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 674/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 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 2016. első
féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolójának jóváhagyása tárgyában.”
Határidő
Felelős

: társaság soron következő taggyűlése
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 675/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja jelen határozat melléklete szerint támogatja a Társulás, Jászfényszaru
Város Önkormányzata és a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, 054/14. hrsz.) között megkötött vagyonkezelési
szerződés szövegének módosítását és változásokkal egységes szerkezetbe foglalását.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulás társulási tanácsának tagjaként
Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak
megfelelően szavazati jogát gyakorolja.
A képviselő-testület, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
tagja kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat vagyonrendeletét felülvizsgálja és a megjelölt
vagyonkezelési szerződés rendelkezéseivel azt összhangba hozza.”
Határidő
Felelős

: társulási tanácsülés soron következő ülése
: Hatvan város polgármestere

(A 675/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 676/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, 054/14. hrsz.)
többségi tulajdonos tagja a társaság soron következő taggyűlésén támogatja a társaság, Jászfényszaru Város
Önkormányzata és a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás között
megkötött vagyonkezelési szerződés szövegének módosítását és változásokkal egységes szerkezetbe foglalását.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság soron következő taggyűlésén
Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a jelen képviselő-testületi
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.”
Határidő
Felelős

: társulási tanácsülés soron következő ülése
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 677/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja jelen határozat melléklete szerint támogatja a Társulás, Kál Nagyközség
Önkormányzata és a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, 054/14. hrsz.) között megkötött vagyonkezelési
szerződés szövegének módosítását és változásokkal egységes szerkezetbe foglalását.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulás társulási tanácsának tagjaként
Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak
megfelelően szavazati jogát gyakorolja.
A képviselő-testület, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
tagja kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat vagyonrendeletét felülvizsgálja és a megjelölt
vagyonkezelési szerződés rendelkezéseivel azt összhangba hozza.”
Határidő
Felelős

: társulási tanácsülés soron következő ülése
: Hatvan város polgármestere

(A 677/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 678/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.)
többségi tulajdonos tagja a társaság soron következő taggyűlésén támogatja a társaság, Kál Nagyközség
Önkormányzata és a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás között
megkötött vagyonkezelési szerződés szövegének módosítását és változásokkal egységes szerkezetbe foglalását.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság soron következő taggyűlésén
Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a jelen képviselő-testületi
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.”
Határidő
Felelős

: társulási tanácsülés soron következő ülése
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 679/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan,
Balassi B. u. 44.) óvodavezetője, Pető Lászlóné illetményét a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig 2016.
szeptember 1-jétől a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, 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):
416.226,- Ft
• Intézményvezetői pótlék (40%)
70.847,- Ft
• Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés)
15.000,- Ft
(2016.09.01.-2017.07.31.)
• Kereset összesen:
502.073,- Ft
• Kerekítés:
+27,- Ft

•

Kereset mindösszesen:

Határidő
Felelős

502.100,- Ft”

: 2016. szeptember 1. (munkajogi dokumentumok kiadására)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 680/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros
L. u. 49-51.) óvodavezetője, Tormáné Tóth Éva illetményét a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig. 2016.
szeptember 1-jétől a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, 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):
407.370,- Ft
•
Intézményvezetői pótlék (40%)
70.847,- Ft
•
Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés)
10.000,- Ft
(2016.09.01.-2021.06.30.)
•
Kereset összesen:
488.217,- Ft
•
Kerekítés:
-17,- Ft
•
Kereset mindösszesen:
488.200,- Ft”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 1. (munkajogi dokumentumok kiadására)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 681/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan,
Bajcsy-Zs. u. 10.) óvodavezetője, Tircsi Erika Bernadett illetményét magasabb vezetői feladatainak ellátásáig.
2016. szeptember 1-jétől a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, 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):
354.235,- Ft
• Intézményvezetői pótlék (40%)
70.847,- Ft
• Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés)
25.000,- Ft
(2016.09.01.-2021.06.30.)
• Kereset összesen:
450.082,- Ft
• Kerekítés:
+28,- Ft
• Kereset mindösszesen:
450.100,- Ft”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 1. (munkajogi dokumentumok kiadására)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 682/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor K.
u. 13.) óvodavezetője, Simon Attiláné illetményét a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig 2016. szeptember 1jétől a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 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):
345.379,- Ft
• Intézményvezetői pótlék (40%)
70.847,- Ft
• Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés)
15.000,- Ft
(2016.09.01.-2021.06.30.)
• Kereset összesen:
431.226,- Ft
• Kerekítés:
-26,- Ft
• Kereset mindösszesen:
431.200,- Ft”

Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 1. (munkajogi dokumentumok kiadására)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 683/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós
A. u. 3.) intézményvezetője, Nagy Zsoltné illetményét magasabb vezetői feladatainak ellátásáig 2016. szeptember
1-jétől a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 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):
389.658,- Ft
• Intézményvezetői pótlék (40%)
70.847,- Ft
• Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés)
20.000,- Ft
(2016.09.01.-2021.06.30.)
• Kereset összesen:
480.505,- Ft
• Kerekítés:
- 5,- Ft
• Kereset mindösszesen:
480.500,- Ft”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 1. (munkajogi dokumentumok kiadására)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 684/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai u.
9) óvodavezetője, Varsányiné Kondek Mónika magasabb vezető illetményét. 2016. szeptember 1-jétől magasabb
vezetői feladatainak ellátásáig, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, 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):
380.802,- Ft
• Intézményvezetői pótlék (40%)
70.847,- Ft
• Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés):
10.000,- Ft
(2016.09.01.-2021.06.30.)
• Kereset összesen:
461.649,- Ft
• Kerekítés:
+51,- Ft
• Kereset mindösszesen:
461.700,- Ft”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 1. (munkajogi dokumentumok kiadására)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 685/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan,
Vörösmarty tér 1.) óvodavezetője, Padányiné Kalocsai Edit illetményét a magasabb vezetői feladatainak
ellátásáig, 2016. szeptember 1-jétől a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvény, 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):
345.379,- Ft
• Intézményvezetői pótlék (40%)
70.847,- Ft
• Kereset-kiegészítés (Nkt. 65.§ (5) bekezdés)
10.000,- Ft
(2016.09.01.-2018.06.30.)
• Munkaközösségi pótlék
8.855,- Ft
• Kereset összesen:
435.081,- Ft
• Kerekítés:
+19,- Ft
• Kereset mindösszesen:
435.100,- Ft”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 1. (munkajogi dokumentumok kiadására)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Határozat száma

: 686/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 17.) beszámolóját a 2015/2016. tanévről elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 5. (értesítésre)
: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

„1.

2.
3.

: 687/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan Város Településszerkezeti Tervéről szóló
442/2009. (VIII. 27.) sz. képviselő-testületi határozattal jóváhagyott, többször módosított településszerkezeti
tervet a Horváth Mihály utca - 3978/62 hrsz.-ú névtelen utca - Hajós Alfréd út - Kazinczy Ferenc utca által
határolt területen a 4038 hrsz.-ú telekre vonatkozóan módosítja, a telek kisvárosias lakóterület
területfelhasználási egységből gazdasági kereskedelmi szolgáltató területfelhasználási egységbe kerül.
Jelen határozat melléklete: TSzT-M/2015/1 nevű tervlap.
A 442/2009. (VIII. 27.) sz. képviselő-testületi határozattal jóváhagyott, többször módosított
településszerkezeti terv, a módosítással érintett területen hatályát veszti, helyébe a jelen határozattal
elfogadott, TSZT-M/2015/1 tervlap szerinti megállapítások lépnek.”

Határidő
Felelős

: folyamatos
: Hatvan város polgármestere a főépítész útján

(A 687/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma
„1.
2.

: 688/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvan Város Partnerségi Egyeztetési
Szabályzata szerinti Partnerségi egyeztetés eredményét.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 896/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. határozat alapján
indult, Hatvan város településrendezési eszközei több részterületre vonatkozó módosításának
véleményezési szakaszában beérkezett véleményeket, valamint a Tervezői választ az abba foglalt
önkormányzati válaszokkal együtt elfogadja.”

Határidő
Felelős

: azonnal és folyamatos
: Hatvan város polgármestere a főépítész útján
Határozat száma

: 689/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Ficánka Gyermekegészségügyi Központ Korlátolt
Felelősségű Társasággal (Székhely: 3000 Hatvan, Veres P. u. 7., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-028499, adószáma:
14388341-1-10, képviseli: Rüdigerné Dr. Harmat Enikő ügyvezető) a hatvani 1. számú házi gyermekorvosi körzet
működtetésére megkötött, többször módosított és kiegészített szerződést közös megegyezéssel módosítja a
határozat mellékletét képező szerződés-tervezet szerint.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására.”
Határidő
Felelős

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

Feladat-ellátási szerződés a házi gyermekorvosi 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 Ficánka Gyermekegészségügyi Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 3000 Hatvan, Veres
P. u. 7., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-028499, adószáma: 14388341-1-10, képviseli: Rüdigerné Dr. Harmat Enikő
ügyvezető), mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) együttesen felek (a továbbiakban: felek) között
alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
Előzmények:
Felek 2007. február 15-én az 1. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére szerződést kötöttek (továbbiakban:
szerződés), melyet többször módosítottak, kiegészítettek. A felek a szerződést – jelen szerződés keretében – közös

megegyezéssel módosítják és egységes szerkezetbe foglalják, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.
törvény 2/B. §-ában megállapított követelményeknek megfelelően.
1.) Felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltató, Rüdigerné Dr. Harmat Enikő (orvosi nyilvántartási száma: 51604)
praxisjoggal rendelkező házi gyermekorvos által Hatvan város területén lévő 1. számú házi gyermekorvosi 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, folyamatos háziorvosi ellátást biztosít a 0-14 éves korú
hatvani gyermekek számára, felkérésre a 14-18 év közötti személyeket is elláthatja. A szolgáltató jelen szerződés
aláírásával kijelenti, hogy a házi gyermekorvosi 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 személyesen végzi házi gyermekorvosi megelőző-gyógyító feladatait,
és biztosítja ezek zavartalan ellátást.
3.) Szolgáltató vállalja, hogy az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével finanszírozási szerződést köt, indokolt esetben
szerződését megújítja, módosítja.
4.) Szolgáltató működési ideje heti 40 óra, mely magába foglalja a rendelőben és a betegek lakásán történő ellátást és
tanácsadást. A praxis rendelési ideje: hétfő és szerda 8 órától 12 óráig; kedd és csütörtök 13 órától 17 óráig, péntek 8
órától 11 óráig tart. Rendelkezésre állási idő hétfő – csütörtök 8 órától 17 óráig, péntek 8 órától 12 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 vállalja, hogy részt vesz a központi házi gyermekorvosi ügyelet munkájában a jogszabályoknak
megfelelően az ügyeletet működtető szervezettel kötött külön szerződés 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 házi gyermekorvosi szolgálat számára 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 házi gyermekorvosokkal, 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 Ftot eléri. A szolgáltató támogatási igényét a Polgármesteri 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.) Megrendelő a tulajdonát képező hatvani 3128 hrsz.-on felvett házi gyermekorvosi rendelőt (továbbiakban:
rendelő), amely természetben Hatvan, Árpád út 2. szám alatt található, szolgáltató részére bérleti díj fizetési
kötelezettség nélkül bérbe adja. A rendelő az alábbi helyiségekből áll: kizárólagos használatú rendelő és gyermekorvosi
váró, közös használatú előtér, személyzeti és beteg WC-k és az épülethez tartozó terület. Megrendelő a rendelő és a
gyermekorvosi váró bútorzatát, berendezéseit a szolgáltató részére leltár szerint használatra átadja. A szolgáltató köteles
az átvett eszközök karbantartásáról, nem garanciális hibák javításáról gondoskodni.
12.) Szolgáltató kötelezi magát, hogy a rendelő közüzemi díjait a közüzemi szolgáltatókkal kötött szerződés alapján
közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére megfizeti. A szolgáltató kötelezi magát, hogy a rendelő egyedileg nem mért
közüzemi és egyéb szolgáltatások díjainak 1/4 részét a megrendelő által kiállított számla alapján 15 napon belül a
megrendelő 10403538-49575051-56561001 számú bankszámlájára megfizeti. Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltató
részére a fenti közüzemi számlákat egyidejűleg másolatban megküldi.

13.) Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a 12. pont szerinti számlákat nem egyenlíti ki, úgy a jelen
szerződés mellékletét képező írásbeli felhatalmazás alapján megrendelő azonnali beszedési megbízás formájában a
számláját vezető pénzintézetnél a követelést benyújtja.
14.) Megrendelő vállalja, hogy a rendelő épületére vonatkozóan teljes körű vagyonbiztosítást köt. A Szolgáltató a
rendelőre vonatkozóan maga vállalja a riasztórendszer működtetését.
15.) Szolgáltató vállalja, hogy a rendelő karbantartásáról és állagmegóvásáról gondoskodik a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a
továbbiakban: lakástörvény) szerint azzal, hogy a rendelőhöz tartozó berendezések pótlásával és cseréjével kapcsolatos
költségeket viseli; karbantartási és állagmegóvási feladatok teljesítéséről a szolgáltató a megrendelőt, a tárgyévet követő
év március 1. napjáig írásban tájékoztatja.
16.) Szolgáltató a tulajdonos felelősségkörébe tartozó, a lakástörvény 10-11. § és a 13. § (4) bekezdésében
meghatározott felújítási munkákra vonatkozó igényét a következő évre vonatkozólag a megrendelő felé minden év
október 31. napjáig a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyekkel foglalkozó szervezeti egysége útján írásban bejelentheti.
Megrendelő a következő évi költségvetési rendeletének elfogadását követő 30 napon belül tájékoztatja a szolgáltatót a
felújítási munkákkal kapcsolatban.
17.) Szolgáltató átalakítást, bővítést, értéknövelő beruházást csak a megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával
végezhet.
18.) Szolgáltató vállalja, hogy a helyiségek tisztántartásáról, rendeltetésszerű használatára való alkalmasságáról
gondoskodik.
19.) Szolgáltató vállalja, hogy a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 17/2016. (VII.
1.) önkormányzati rendelet 5. és 6. §-ának megfelelően a rendelő vonatkozásában gondoskodik a takarításról, hó- és
síkosságmentesítéséről.
20.) Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a rendelőt rendelési időn kívül gyógyító-megelőző tevékenységre használhatja,
de bérbe nem adhatja.
21.) A szolgáltató maga gondoskodik nyomtatványok, egyszer használatos eszközök, kötszerek, gyógyszerek,
fertőtlenítőszerek, tisztítószerek beszerzéséről. A szolgáltató köteles tevékenysége során a higiénés és tisztasági
rendszabályok betartására.
22.) A jogszabályi és működési feltételek időközbeni változása esetén a szerződő felek 30 napon belül írásban, jelen
szerződés módosítására, kiegészítésre javaslatot tehetnek.
23.) A Képviselő-testület által rendeletben megállapított körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a házi gyermekorvost ért
esetleges kár esetén a megrendelő kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell
venni a szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget.
24.) A szerződés megszűnése esetén a szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymással a megszűnés
napján leltár szerinti elszámolás mellett jegyzőkönyv felvételével elszámolnak és a használatba adott berendezéseket,
tárgyakat, eszközöket, rendelőt a rendeltetésszerű használatnak megfelelő állapotban visszaszolgáltatják.
25.) Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a szerződését bármely okból megszüntetik, hiánytalanul
átadja adathordozón az őt követő házi gyermekorvosnak a beteg adatait, törzskartonját, illetve az általa vezetett
nyilvántartásokat a folyamatos betegellátás biztosítása érdekében.
26.) A felek jelen szerződés aláírásával nyilatkoznak, hogy jelen szerződés megkötésére kellő felhatalmazással
rendelkeznek, melyet megrendelő tekintetében a 689/2016. (IX.1.) számú képviselő-testületi határozat biztosít.
27.) Jelen szerződés 2016. szeptember 1-jén 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 elveszti, illetve jelen szerződésben foglalt bármely
kötelezettségét felhívás ellenére ismételten megszegi. Jelen szerződést felek közös megegyezéssel írásban bármikor
megszüntethetik, illetve módosíthatják.

28.) 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.
29.) A felek jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 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
aláírják.
Hatvan, 2016. szeptember ……...
Horváth Richárd polgármester
Hatvan Város Önkormányzata
megrendelő
Határozat száma

Rüdigerné Dr. Harmat Enikő
Ficánka Gyermekegészségügyi Központ Korlátolt
Felelősségű Társaság
szolgáltató
: 690/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a DentoGál Kft.-vel (székhely: 2173 Kartal, Bocskay utca 11.
cégjegyzékszám: Cg. 16-09-013465-4, adószáma: 23481916-1-13, képviseli: Dr. Gál József Miklós ügyvezető) az
1. számú fogorvosi körzet működtetésére 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. szeptember 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 a DentoGál Kft. (székhely: 2173 Kartal, Bocskay utca 11. cégjegyzékszám: Cg. 16-09-013465-4,
adószáma: 23481916-1-13, képviseli: Dr. Gál József Miklós ügyvezető), mint egészségügyi szolgáltató (a
továbbiakban: szolgáltató) együttesen felek (a továbbiakban: felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek
mellett:
Előzmény:
Felek rögzítik, hogy 2014. április 30. napján egészségügyi vállalkozási szerződést (továbbiakban: szerződés) kötöttek
egymással, melyet többször módosítottak, kiegészítettek. A felek a szerződést – jelen szerződés keretében – közös
megegyezéssel módosítják és egységes szerkezetbe foglalják.
1.) Felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltató Dr. Dehenes Krisztina (orvosi nyilvántartási száma: 77637)
praxisjoggal rendelkező fogorvos alkalmazásával Hatvan város területén lévő 1. 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
járóbetegellátást. 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. Dehenes Krisztina fogorvos alkalmazásával végzi fogorvosi
tevékenységét, ellátja a Hatvanban lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező biztosítottak, illetve a
hozzáfordulókat is, ha betegségük miatt azonnali fogászati ellátásra szorulnak. A szolgáltató az alábbi közoktatási
intézményben iskolafogászati ellátást biztosít: Kossuth Lajos Általános Iskola (3000 Hatvan, Kossuth tér 1.).
3.) Szolgáltató vállalja, hogy az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével finanszírozási szerződést köt, indokolt esetben
szerződését megújítja, módosítja.

4.) Szolgáltató működési ideje heti 30 óra. A praxis rendelési ideje: hétfőn 8 órától 14 óráig; iskolafogászat kedd és
csütörtök 14 órától 20 óráig; szerda és péntek 8 órától 14 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 Ftot eléri. A szolgáltató támogatási igényét a Polgármesteri 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.) Megrendelő a tulajdonát képező hatvani 3128 hrsz.-on felvett fogorvosi rendelőt (továbbiakban: rendelő), amely
természetben Hatvan, Árpád u. 2. szám alatt található, szolgáltató részére bérleti díj fizetési kötelezettség nélkül bérbe
adja. A rendelő az alábbi helyiségekből áll: kizárólagos használatú rendelő, közös használatú fogorvosi váró, közös
használatú előtér, személyzeti és beteg WC-k, és az épülethez tartozó terület. Megrendelő a rendelő és a fogorvosi váró
bútorzatát, berendezéseit a szolgáltató részére leltár szerint használatra átadja. A szolgáltató köteles az átvett eszközök
karbantartásáról és a nem garanciális hibák javításáról gondoskodni.
12.) Szolgáltató kötelezi magát, hogy a rendelő közüzemi díjait a közüzemi szolgáltatókkal kötött szerződés alapján
közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére megfizeti. A szolgáltató kötelezi magát, hogy a rendelő egyedileg nem mért
közüzemi és egyéb szolgáltatások díjainak1/4 részét megrendelő által kiállított számla alapján 15 napon belül a
megrendelő 10403538-49575051-56561001 számú bankszámlájára megfizeti. Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltató
részére a fenti közüzemi számlákat egyidejűleg másolatban megküldi.
13.) Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a 12. pont szerinti számlákat nem egyenlíti ki, úgy a jelen
szerződés mellékletét képező írásbeli felhatalmazás alapján megrendelő azonnali beszedési megbízás formájában a
számláját vezető pénzintézetnél a követelést benyújtja.
14.) Megrendelő vállalja, hogy a rendelő épületére vonatkozóan teljes körű vagyonbiztosítást köt. A Szolgáltató a
rendelőre vonatkozóan maga vállalja a riasztórendszer működtetését.
15.) Szolgáltató vállalja, hogy a rendelő karbantartásáról és állagmegóvásáról gondoskodik a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a
továbbiakban: lakástörvény) szerint azzal, hogy a rendelőhöz tartozó berendezések pótlásával és cseréjével kapcsolatos
költségeket viseli; karbantartási és állagmegóvási feladatok teljesítéséről a szolgáltató a megrendelőt, a tárgyévet követő
év március 1. napjáig írásban tájékoztatja.
16.) Szolgáltató a tulajdonos felelősségkörébe tartozó, a lakástörvény 10-11. § és a 13. § (4) bekezdésében
meghatározott felújítási munkákra vonatkozó igényét a következő évre vonatkozólag a megrendelő felé minden év
október 31. napjáig a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyekkel foglalkozó szervezeti egysége útján írásban bejelentheti.
Megrendelő a következő évi költségvetési rendeletének elfogadását követő 30 napon belül tájékoztatja a szolgáltatót a
felújítási munkákkal kapcsolatban.
17.) Szolgáltató átalakítást, bővítést, értéknövelő beruházást csak a megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával
végezhet.

18.) Szolgáltató vállalja, hogy a helyiségek tisztántartásáról, rendeltetésszerű használatára való alkalmasságáról
gondoskodik.
19.) Szolgáltató vállalja, hogy a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 17/2016. (VII.
1.) önkormányzati rendelet 5. és 6. §-ának megfelelően a rendelő vonatkozásában gondoskodik a takarításról, hó- és
síkosságmentesítéséről.
20.) Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a rendelőt rendelési időn kívül gyógyító-megelőző tevékenységre használhatja,
de bérbe nem adhatja.
21.) A szolgáltató maga gondoskodik nyomtatványok, egyszer használatos eszközök, kötszerek, gyógyszerek,
fertőtlenítőszerek, tisztítószerek beszerzéséről. A szolgáltató köteles tevékenysége során a higiénés és tisztasági
rendszabályok betartására.
22.) A jogszabályi és működés feltételek időközbeni változása esetén a szerződő felek 30 napon belül írásban, jelen
szerződés módosítására, kiegészítésre javaslatot tehetnek.
23.) 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.
24.) A szerződés megszűnése esetén a szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymással a megszűnés
napján leltár szerinti elszámolás mellett jegyzőkönyv felvételével elszámolnak és a használatba adott berendezéseket,
tárgyakat, eszközöket, rendelőt a rendeltetésszerű használatnak megfelelő állapotban visszaszolgáltatják.
25.) Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a szerződését bármely okból megszüntetik, hiánytalanul
átadja adathordozón az őt követő fogorvosnak a beteg adatait, törzskartonját, illetve az általa vezetett nyilvántartásokat
a folyamatos betegellátás biztosítása érdekében.
26.) A felek jelen szerződés aláírásával nyilatkoznak, hogy jelen szerződés megkötésére kellő felhatalmazással
rendelkeznek, melyet megrendelő tekintetében a 690/2016. (IX.1.) számú képviselő-testületi határozat biztosít.
27.) Jelen szerződés 2016. szeptember 2-jén 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 elveszti, illetve jelen szerződésben foglalt bármely
kötelezettségét felhívás ellenére ismételten megszegi. Jelen szerződést felek közös megegyezéssel írásban bármikor
megszüntethetik, illetve módosíthatják.
28.) 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.
29.) A felek jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 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
aláírják.
Hatvan, 2016. szeptember

Horváth Richárd, polgármester
Hatvan Város Önkormányzata
megrendelő

Dr. Gál József Miklós
DentoGál Kft. ügyvezetője
szolgáltató

Határozat száma

: 691/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a központi háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladat
ellátására 2017. január 1-től feladat átadás-átvállalási szerződést köt az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (székhelye: 4031 Debrecen István utca 6. cégjegyzés száma: 09-09017078. adószáma: 20612469-2-09 képviseli: Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa) a határozat melléklete szerinti
tartalommal.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az átadás-átvállalási szerződés aláírására.”
Határidő
Felelős

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

(A 691/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 692/2016. (IX. 1.) 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 Nagy Marcell, Jenei Martin, Zsarnai Gréta Éva, Hronyecz Máté
Gábor, Bata Marcell, Bürger Bíborka, Cseresnyés Adrián, Marsi Léna, Harman Léna, Pap Jenő Attila, Rátz
Bendegúz Gergő, Kovács Hanna, Baranyi Rebeka Boglárka és Zombori Levente László 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 560.000,- Ft – azaz ötszázhatvanezer 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

: 693/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező csatlakozási
nyilatkozat aláírásával kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az
önkormányzat csatlakozási nyilatkozatát aláírja.
2.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz szükséges 2.500.000,- Ft-ot a 2017. évi költségvetésébe
betervezi.

3.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. október 4-ig kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázatát a Hatvan város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók részére, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói
jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan
képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati kiírást – mely jelen határozat 2. sz. mellékletét
képezi – a Hatvani Hírlap című önkormányzati lapban, az önkormányzat hirdetőtábláján és Hatvan város
honlapján közzéteszi.

4.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. október 4-ig kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázatát a Hatvan város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű fiatalok részére, akik a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások,
vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati kiírást – mely jelen határozat 3. sz. mellékletét
képezi – a Hatvani Hírlap című önkormányzati lapban, az önkormányzat hirdetőtábláján és Hatvan város
honlapján közzéteszi.”

Határidő

: 1. pont: 2016. szeptember 30. (a csatlakozási nyilatkozat aláírására)
2. pont: 2017. február 15.
3-4. pont: 2016. október 4. (közzétételre)

Felelős

: 1., 3-4. pont: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
2. pont: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

(A 693/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!)
Határozat száma

: 694/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a városkártya által nyújtott előnyök hatékonyabb kihasználása
érdekében új Hatvan Kártyát kíván bevezetni. A korszerű, vonalkóddal vagy chippel ellátott egyedi kártya a
meglévő parkolási, behajtás-ellenőrzési, szociális kedvezmény-nyújtási funkció mellett további funkciók
bevezetésével szélesebb körű szolgáltatások igénybevételére nyújtson lehetőséget.
A képviselő-testület megbízza a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy árajánlatok bekérésével
készítsen kimutatást az új városkártya bevezetésének költség-hatásáról és a várható előnyökről, bevételekről.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 29.
: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 695/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlást szervez
a Hatvan város területén állandó lakóhellyel rendelkező 1998-2016. között született gyermeket nevelő
családoknak gyermekenként, az önkormányzat által megállapított szociális ellátásában részesülők részére. A
kedvezményes terményvásárlásban részesülhetnek azok a személyek is, akik a Heves Megyei Kormányhivatal
Hatvani Járási Hivatala által – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
szabályai szerint – megállapított rendszeres pénzbeli ellátásban részesülnek, illetve a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság által folyósított ellátásában részesülők. A vásárlásra jogosultak személyenként 15 kg burgonyát, 10
kg almát és 3 kg hagymát kaphatnak, mindösszesen 500,- Ft-ért, feltéve, hogy az önkormányzat felé lejárt
határidejű tartozásuk, illetve lakbértartozásuk nincs. A kedvezményes vásárlási lehetőség csak egy jogcímen
vehető igénybe.”
Határidő
Felelős

: 2016. október 30. (akció lebonyolítására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 696/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. október 8-ára tervezett kedvezményes burgonya-,
alma- és hagyma vásárlásához a burgonyát és a hagymát a legkedvezőbb ajánlatot tevő Hatvani Szociális
Szövetkezettől (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) rendeli meg a burgonyát 75.000 kg mennyiségben 15 kgos kiszerelésben, a hagymát 15.000 kg mennyiségben 3 kg-os kiszerelésben, összesen bruttó 9.525.00,- Ft
értékben.
A képviselő-testület az almát Szaniszló Tamás családi gazdálkodótól, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőtől rendeli meg 50.000 kg mennyiségben 10 kg-os kiszerelésben bruttó 4.127.500,- Ft
értékben.
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.12.) önkormányzati
rendelet 2/b. mellékletében, a szociális feladatokban szereplő „burgonya- hagyma- almaosztás” előirányzatban
rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 30. (a szállítási szerződések megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 697/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Markovits Kálmán Városi Uszoda (3000 Hatvan,
Hajós Alfréd út 2.) jelen határozat mellékletét képező működési rendjének módosítását.”
Határidő
Felelős

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

Markovits Kálmán Városi Uszoda
működési rendje
I.

Általános adatok

I.1.

A Markovits Kálmán Városi Uszoda (cím: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 2.) tulajdonosa: Hatvan
Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.).

I.2.

A Markovits Kálmán Városi Uszoda üzemeltetője: Hatvani Szolgáltató Intézmény. (székhely: 3000
Hatvan, Temető út 14/a.).

II.

A Markovits Kálmán Városi Uszoda nyitvatartási rendje

II.1.

A Markovits Kálmán Városi Uszoda nyitva tartása a lakosság részére
- hétfőtől péntekig 5.30-7.30 óráig és 18.00-22.00 óráig,
- szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon 6.00-21.00 óráig tart nyitva;
- hétfőtől péntekig 18 órától a lakosság egy sávon tud úszni és 19.00-22.00 óráig minden pályát tud
használni
- a szauna és a gőzkabin hétfőtől péntekig 6.00-7.30 óráig és 17.00-22.00 óráig
- szombaton 6.00-21.00 óráig, vasárnap és munkaszüneti napokon 6.00-21.00 óráig üzemel.
- a városi strand nyitva tartása alatt a Markovits Kálmán Városi Uszoda ZÁRVA tart.

II.2.

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

II.3.
II.4.
II.5.

II.6.
II.7.

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

III.

A Markovits Kálmán Városi Uszoda szolgáltatásai és igénybevételük módja

III.1.

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

III.2.

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

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

IV.

A Markovits Kálmán Városi Uszoda használatának rendje

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

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

IV.4.
IV.5.

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

V.

Az üzemeltetésre vonatkozó előírások

V.1.

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

V.2.
V.3.

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

Hatvan, 2016. szeptember 1.

Horváth Richárd polgármester
Hatvan Város Önkormányzata
tulajdonos

Havassy Kálmán intézményvezető
Hatvani Szolgáltató Intézmény
üzemeltető

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

Jegy

H. Kártyával

Általános

H. Kártyával

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

7000

6500

x

x

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

4000

3000

x

x

Délutáni Felnőtt jegy H-P 17:00-21:00

8000

6000

850

650

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

4000

3000

450

350

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

300

Hétvége
Bérlet Ft/10 alk
Általános

Jegy

H. Kártyával

Általános

H. Kártyával

Felnőtt Szo-V 6:00-21:00

9500

8000

1100

850

Diák Nyugdíjas Szo-V 6:00-21:00

5500

4500

600

500

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

500

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

H. Kártyával

Jegy
Általános

H. Kártyával

5500

x

650

x

x

x

250

x

x

x

2350

x

11000

x

1500

x

Csoportos szolgáltatások
Vízi gyógytorna Csoportos

5000

x

750

x

Úszás Oktatás

11000

10000

1250

x

x

x

850

x

Korrekciós úszás

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

5000

x

Tanmedence / Max 20 fő/ 60 perc

7500

x

Határozat száma

: 698/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.1.3-15 kódszámú, „Helyi
gazdaságfejlesztés” című pályázati felhívásra, amelynek célja az Óhatvani Termelői Piac áthelyezéssel
egybekötött átalakítása. Az elnyerni kívánt pályázati támogatás bruttó 900.000.000,- 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. szeptember 15. (pályázat benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 699/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.1.3-15 kódszámú, „Helyi gazdaságfejlesztés” 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.) Lestyán Balázs alpolgármester;
2.) Szabó János főépítész;
3.) Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető;
4.) Papp Csaba beruházási ügyintéző;
5.) Kötél Gábor pályázati ügyintéző.”
Határidő
Felelős

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

: 700/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Nemzetgazdasági Minisztérium
által hirdetett nyílt felhívásra elektronikus töltőállomások létesítéséhez. A megvalósítás becsült értéke bruttó
7.619.000,- Ft, amelyből a szükséges önerő becsült értéke bruttó 2.667.000,- Ft. A pályázathoz szükséges önerő
Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadásai
között szereplő közvilágítás bővítése feladatról átcsoportosítással rendelkezésre áll.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges dokumentumok,
nyilatkozatok aláírására.”
Határidő
Felelős

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

: 701/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzetgazdasági Minisztérium által hirdetett elektronikus
töltőállomások létesítése tárgyú 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.) Tóth Ivett pályázati osztályvezető;
4.) Hargitai János energetikus.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 5. (munkacsoport megalakulására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 702/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti Kulturális Alap
Képzőművészet Kollégiuma által hirdetett nyílt felhívásra országzászló elkészítésére.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok
aláírására.”
Határidő
Felelős

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

Határozat száma

: 703/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Kulturális Alap Képzőművészet Kollégiuma által
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. szeptember 7. (munkacsoport megalakulására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 704/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Polgárőrség Hatvan Közhasznú
Szervezettel együtt „A legjobb önkormányzati gyakorlatok” című felhívásra.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges dokumentumok
aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 12. (pályázat benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 705/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező szerződés módosítás
szerint módosítja a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel (5000 Szolnok, Nagysándor
József út 24.) megkötött közszolgáltatási szerződését.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 1. (szerződésmódosításra)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

(A 705/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 706/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Hatvan Város Önkormányzata és a
Magyar Államvasutak Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) között 2016. július 15. napjától
kezdődően határozatlan időre, zöldfelület és épület karbantartási munkákra vonatkozóan megkötött
együttműködési megállapodást, amely a határozat mellékletét képezi.”
Határidő
Felelős

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

(A 706/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 707/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Heves Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság (3300 Eger, Klapka György u. 11.) részére a Hatvan Város Önkormányzatának
tulajdonában álló Hatvan, belterületi 6310/1-/10 hrsz.-ú földrészletek (Hatvan-Nagygombosi volt laktanya területe,
épületei) használatához mentőcsoportok gyakorlása céljából 2016. szeptember 30-i és 2016. október 1-jei
időpontra.”
Határidő
Felelős

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

: 708/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési
eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli, összefoglaló tájékoztató megjelentetésével induló
eljárás keretében.
Az 1. rész elnevezése „Hatvan város részére közvilágítási villamos energia beszerzése”, becsült értéke nettó
8.650.000.-Ft.

A 2. rész elnevezése „Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott intézmények részére villamos energia
beszerzése”, becsült értéke nettó 6.960.000.-Ft.
A 3. rész elnevezése „Hatvani Szolgáltató Intézmény és Hatvani Városgondnokság részére villamos energia
beszerzése”, becsült értéke nettó 3.080.000.-Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a közvilágítási és az intézményi villamos energia beszerzése esetében Hatvan város
2017. évi költségvetésébe, a gazdálkodó szervezetek villamos energia beszerzése esetében az adott gazdálkodó
szervezetek 2017. évi költségvetéseibe betervezésre kerül.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Villamos energia beszerzése”elnevezésű, nettó
18.690.000.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli, összefoglaló tájékoztató
megjelentetésével induló 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.) Hargitai János, energetikus;
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 30. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 709/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az EU-Synchronic Kft.-vel (székhely: 1149 Budapest, Nagy
Lajos király útja 117.) az önkormányzati intézmények, valamint a polgármesteri hivatal munka-, tűz-, és
környezetvédelmi tevékenységek ellátására vonatkozó megbízási szerződést módosítja olyan módon, hogy a
szakmai melléklete, a tűzoltó berendezések karbantartásával és felülvizsgálatával egészüljön ki.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4.
mellékletében a díszkivilágosítások (Kossuth L. Ált. Isk., Hivatal) költséghelyen rendelkezésre áll bruttó 400.000,Ft keretösszegig történő felhasználással.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a megbízási szerződést módosító okiratot
aláírja.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 30. (a szerződés megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 710/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani Százszorszép Óvoda
(3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 3.) nagycsoportos homokozójának árnyékolásával a Dr. Marketing Kft.-t (székhely:
9023 Győr, Tihanyi Árpád út 69. fsz. 1.) bízza meg bruttó 346.710,- 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 2015. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok költséghelyen rendelkezésre
áll.”
Határidő
Felelős

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

: 711/2016. (IX. 1.) 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
Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós A. u. 3.)
Biztonsági kerítés építése a gyermekudvar utca felőli részére

(bruttó E Ft)
225

Udvari játszóeszközök (minibástya csúszdával és ovál fészekhinta) beszerzése és telepítése

500

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
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.)
Belső járdák burkolatának cseréje térkőre

112
1 034

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

464

Hatvani BrunszvikTeréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.)
Szilárd burkolat készítése kiszálláshoz parkoló melletti zöldterületen

650

Melegvíz keverő szelepek cseréje

416

Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros Lázár 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

3 150

Sérült kerítés javítása

102

Érintésvédelmi felülvizsgálat során feltárt hiányosságok javítása

480

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

0

Tornatermi öltöző és vizesblokk felújítása
Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola (3000
Hatvan, Géza fejedelem u. 2.)

6 995

Tornatermi öltöző és vizesblokk felújítása

13 109

Érintésvédelmi felülvizsgálat során feltárt hiányosságok javítása

972

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

616

Torneterem tetejénak 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 Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola (3000 Hatvan, Balassi Bálint út
17.)
Egyes tantermeinek és folyosószakaszának tisztasági festése

868

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat:
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Bölcsőde (3000 Hatvan, Hajós A. út
1.)
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 Bálint u. 36.)

Egyes helyiségek festése

250

Ady Endre Könyvtár Újhatvani Fiókkönyvtár (3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 13.)
tetőjavítás

129

tartalékkeret

0

Összesen:

31 589
Határozat száma

: 712/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani Százszorszép Óvoda
(3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 3.) biztonsági kerítésépítési munkáinak elvégzésével az IBBL-MOGUL Kft.-t
(székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 82.) bízza meg bruttó 224.790,- 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 az „Elektromos áram ellátása (Lokomotív pálya, MÁV kertészet, Tanműhely
2.500eFt/db)” költséghelyről kerül átcsoportosításra.”
Határidő
Felelős

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

: 713/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani Százszorszép Óvoda
(3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 3.) udvari játszó eszközeinek (minbástya csúszdával és ovál fészekhinta) telepítési
munkáinak elvégzésével az ACER Kft.-t (székhely: 2462 Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.) bízza meg bruttó
499.737,- 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 az „Elektromos áram ellátása (Lokomotív pálya, MÁV kertészet, Tanműhely
2.500eFt/db)” költséghelyről kerül átcsoportosításra.”
Határidő
Felelős

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

: 714/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (3000 Hatvan,
Rákóczi út 4.) gazdasági bejáratától a melegítőkonyháig tartó szilárd burkolat készítésével a Norma-Bau Kft.-t
(székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 615.950,- 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 az „Elektromos áram ellátása (Lokomotív pálya, MÁV kertészet, Tanműhely
2.500eFt/db)” költséghelyről kerül átcsoportosításra.”
Határidő
Felelős

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

: 715/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati működtetésű Hatvani Bajza József
Gimnázium és Szakközépiskola (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) egyes tantermeinek és folyosó szakaszának
tisztasági festésével a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 867.035,- 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 az „Elektromos áram ellátása (Lokomotív pálya, MÁV kertészet, Tanműhely
2.500eFt/db)” költséghelyről kerül átcsoportosításra.”
Határidő
Felelős

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

Határozat száma

: 716/2016. (IX. 1.) 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 őszén megrendezésre kerülő hulladékgyűjtési akciónap költségeinek
biztosítására a 158/2016. (II. 25.) számú képviselő-testületi határozatban biztosított pénzügyi forráson felül további
bruttó 3.500.000,- Ft összeget biztosít.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4.
mellékletében a díszkivilágosítások (Kossuth L. Ált. Isk., Hivatal) költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

: 717/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Heves Megyei Vízmű Zrt. (székhely: 3300 Eger,
Hadnagy u. 2.) által elkészített gördülő fejlesztési tervet az ivóvíz és a szennyvíz közmű vonatkozásában.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy aláírja a gördülő fejlesztési terv
benyújtására vonatkozó meghatalmazást.”
Határidő
Felelős

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

: 718/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 4604/14/A/3 hrsz.-ú,
természetben 3000 Hatvan, Tabán u. 4. fsz. 1/A. sz. alatt található, 18 m2 nagyságú lakás megnevezésű ingatlan
elidegenítésére irányuló 550/2016. (IV. 30.) számú határozat alapján meghirdetett nyílt pályázati eljárást
eredményesnek nyilvánítja és az ingatlant elidegeníti Farkas Rajmund Zoltán részére (lakcíme: 3000 Hatvan,
Rákóczi út 10. fsz.1.) bruttó 1.200.000,- Ft, azaz Egymillió-kettőszázezer forint vételáron.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázati kiírásban foglalt feltételek szerinti
adásvételi szerződés megkötésére.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 15. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 719/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, a hatvani 4604/18/A17 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 kikiáltási
értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét
képező pályázati felhívásban foglaltak alapján.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 5. (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. 22. fsz. 4/18. 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.: 4604/18/A/17
-Területe: 52 m2
-Fekvése: belterületi
-Címe: 3000 Hatvan, Tabán u. 22. 4/18.
- Közműellátottság: Közművek kikötve
-Terhek: az ingatlan tehermentes

A pályázati ajánlattétel feltételei:
Minimális vételár: bruttó 2.800.000,- Ft, azaz bruttó Kettőmillió-nyolcszázezer forint, mely értéket el nem érő vételár
ajánlat esetén az ingatlant elidegeníteni nem lehet.
Ajánlati biztosíték: a minimális bruttó vételár 10 %-a, ami 280.000,- Ft, azaz Kettőszányolcvanezer 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, 4604/18/A/17 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. szeptember 26. 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 „ 4604/18/A/17
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 kizárólag természetes személyek
(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

: 720/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, a 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 kikiáltási
értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét
képező pályázati felhívásban foglaltak alapján.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 5. (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, Pázsit út 11. 1/12. 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.: 3978/55/A/33
-Területe: 49 m2
-Fekvése: belterületi
-Címe: 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 1/12
- Közműellátottság: Közművek kikötve
-Terhek: az ingatlan tehermentes
A pályázati ajánlattétel feltételei:
Minimális vételár: bruttó 2.700.000,- Ft, azaz bruttó Kettőmillió-hétszázezer forint, mely értéket el nem érő vételár
ajánlat esetén az ingatlant elidegeníteni nem lehet.
Ajánlati biztosíték: a minimális bruttó vételár 10 %-a, ami 270.000,- Ft, azaz Kettőszázhetvenezer 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, 3978/55/A/33 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. szeptember 26. 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 „3978/55/A/33
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 kizárólag természetes személyek
(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

: 721/2016. (IX. 1.) 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 megnevezésű ingatlan
elidegenítésére irányuló 553/2016. (IV. 30.) számú határozat alapján meghirdetett nyílt pályázati eljárást
eredményesnek nyilvánítja és az ingatlant elidegeníti Gyenes Józsefné részére (lakcíme: 3200 Gyöngyös,
Epreskert út 10.) bruttó 3.050.000,- Ft, azaz Hárommillió-ötvenezer forint vételáron.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázati kiírásban foglalt feltételek szerinti
adásvételi szerződés megkötésére.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 15. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 722/2016. (IX. 1.) 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 megnevezésű ingatlan
elidegenítésére irányuló 554/2016. (IV. 30.) számú határozat alapján meghirdetett nyílt pályázati eljárást
eredményesnek nyilvánítja és az ingatlant elidegeníti Kurta Zoltánné részére (lakcíme: 3000 Hatvan,
Grassalkovich u. 11.) bruttó 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint vételáron.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázati kiírásban foglalt feltételek szerinti
adásvételi szerződés megkötésére.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 15. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 723/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, a 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 kikiáltási értéken el kívánja
idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati
felhívásban foglaltak alapján.”

Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 5. (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, Pázsit út 11. 2/2. 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.: 3978/55/A/36
-Területe: 49 m2
-Fekvése: belterületi
-Címe: 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 2/2.
- Közműellátottság: Közművek kikötve
-Terhek: az ingatlan tehermentes
A pályázati ajánlattétel feltételei:
Minimális vételár: bruttó 2.700.000,- Ft, azaz bruttó Kettőmillió-hétszázezer forint, mely értéket el nem érő vételár
ajánlat esetén az ingatlant elidegeníteni nem lehet.
Ajánlati biztosíték: a minimális bruttó vételár 10 %-a, ami 270.000,- Ft, azaz Kettőszáz hetvenezer 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, 3978/55/A/36 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. szeptember 26. 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 „3978/55/A/36
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 kizárólag természetes személyek
(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

: 724/2016. (IX. 1.) 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 megnevezésű ingatlan
elidegenítésére irányuló 556/2016. (IV. 30.) számú határozat alapján meghirdetett nyílt pályázati eljárást
eredményesnek nyilvánítja és az ingatlant elidegeníti Kedves László részére (lakcíme: 2030 Érd, Gyöngyvirág út
52/a ) bruttó 3.010.000,- Ft, azaz Hárommillió-tízezer forint vételáron.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázati kiírásban foglalt feltételek szerinti
adásvételi szerződés megkötésére.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 15. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 725/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, a 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 kikiáltási értéken el kívánja idegeníteni
versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban
foglaltak alapján.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 5. (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, Pázsit út 11. 3/3. 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.: 3978/55/A/38
-Területe: 55 m2
-Fekvése: belterületi
-Címe: 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 3/3.

- Közműellátottság: Közművek kikötve
-Terhek: az ingatlan tehermentes
A pályázati ajánlattétel feltételei:
Minimális vételár: bruttó 3.000.000,- Ft, azaz bruttó Hárommillió forint, mely értéket el nem érő vételár ajánlat esetén
az ingatlant elidegeníteni nem lehet.
Ajánlati biztosíték: a minimális bruttó vételár 10 %-a, ami 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer 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, 3978/55/A/38 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. szeptember 26. 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 „3978/55/A/38
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 kizárólag természetes személyek
(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

: 726/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, a 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 kikiáltási értéken el kívánja
idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati
felhívásban foglaltak alapján.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 5. (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, Pázsit út 11. 4/2. 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.: 3978/55/A/42
-Területe: 49 m2
-Fekvése: belterületi
-Címe: 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 4/2.
- Közműellátottság: Közművek kikötve
-Terhek: az ingatlan tehermentes
A pályázati ajánlattétel feltételei:
Minimális vételár: bruttó 2.700.000,- Ft, azaz bruttó Kettőmillió-hétszázezer forint, mely értéket el nem érő vételár
ajánlat esetén az ingatlant elidegeníteni nem lehet.
Ajánlati biztosíték: a minimális bruttó vételár 10 %-a, ami 270.000,- Ft, azaz Kettőszáz hetvenezer 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, 3978/55/A/42 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. szeptember 26. 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 „3978/55/A/42
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 kizárólag természetes személyek
(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

: 727/2016. (IX. 1.) 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, udvar
megnevezésű ingatlan elidegenítésére irányuló 559/2016. (IV. 30.) számú határozat alapján meghirdetett nyílt
pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja és az ingatlant elidegeníti Novák Szabina részére (lakcíme: 3009
Kerekharaszt, Krúdy Gy. u. 64.) bruttó 3.200.000,- Ft, azaz Hárommillió-kettőszázezer forint vételáron.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázati kiírásban foglalt feltételek szerinti
adásvételi szerződés megkötésére.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 15. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 728/2016. (IX. 1.) 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 ingatlan elidegenítésére irányuló 555/2016. (VI. 30.) sz. határozat alapján meghirdetett
nyílt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja és az ingatlant elidegeníti Hajdú Tibor részére (lakcíme: 2192
Hévízgyörk, Szent Erzsébet u. 49.) bruttó 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint vételáron.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kiírásban foglalt feltételek szerinti adásvételi
szerződés megkötésére.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 15. (szerződés megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 729/2016. (IX. 1.) 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 ingatlan
elidegenítésére irányuló 666/2016. (VI. 30.) sz. határozat alapján meghirdetett nyílt pályázati eljárást

eredményesnek nyilvánítja és az ingatlant elidegeníti Nagy Dániel István részére (lakcíme: 3000 Hatvan,
Kosztolányi u. 15.) bruttó 5.600.000,- Ft, azaz Ötmillió-hatszázezer forint vételáron,
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kiírásban foglalt feltételek szerinti adásvételi
szerződés megkötésére.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 15. (szerződés megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 730/2016. (IX. 1.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan városi köztemető bejárata előtti Horváth Mihály úti
járdaszakasz javítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza
meg bruttó 3.680.079,-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 az Ó-Hatvani temető fejlesztése költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

: 731/2016. (IX. 1.) zü. sz. képv. test. hat.

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

: 732/2016. (IX. 1.) zü. sz. képv. test. hat.

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

: 733/2016. (IX. 1.) zü. sz. képv. test. hat.

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

KIVONAT
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 1-jén
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből
Napirendi pont címe:
Tájékoztató a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, az Egri Szakképzési Centrum
Damjanich János Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma, valamint a Széchenyi István Római
Katolikus Középiskola 2015/2016. tanévben végzett tevékenységéről
Előterjesztő, előadó: Horváth Richárd polgármester
Kivonat szövege:
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, az Egri Szakképzési Centrum
Damjanich János Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma, valamint a Széchenyi István Római
Katolikus Középiskola 2015/2016. tanévben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót és azt a szóban
kiegészített írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.”

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

