2016. évi 21. szám

2016. szeptember 30.

TARTALOMJEGYZÉK

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

27/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról

28/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló
15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016. SZEPTEMBER 29-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
R.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 1/A. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet 2016. október 1-jén lép hatályba és 2016. október 2-án hatályát veszti.
Hatvan, 2016. szeptember 29.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

(A 27/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!)

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007.
(III.30.) önkormányzati rendelet 14/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A filmforgatás célú közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződés jóváhagyásáról, annak
megtagadásáról, díjfizetési mentesség megállapításáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által
átruházott hatáskörben a jegyző dönt.”
2. § (1) Ez a rendelet 2016. október 1-jén lép hatályba és 2016. október 2-án hatályát veszti.
(2) A képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.)
önkormányzati rendeletének 10. melléklete a következő 8f. ponttal egészül ki:
„8f. A filmforgatás célú közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződés jóváhagyásáról, annak
megtagadásáról, díjfizetési mentesség megállapításáról a jegyző dönt.”
Hatvan, 2016. szeptember 29.

dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. SZEPTEMBER 29-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI
Határozat száma

: 735/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. szeptember 29-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. Tájékoztató önkormányzati képviselő lemondásáról
2. Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatói (magasabb vezetői) beosztására
kiírt pályázat elbírálásáról
3. Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezetői) pályázatának kiírásáról
4. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák fenntartói értékeléséről
5. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású óvodák 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervének
véleményezéséről
Előterjesztő, előadó az 1-5. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
6. Előterjesztés az óvodavezetői városi munkaközösség 2016/2017. nevelési évre vonatkozó
munkatervének véleményezéséről
Előterjesztő, előadó:
Tarsoly Imre, az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke
7. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2016. I.
félévi előirányzat módosításával kapcsolatos döntésről
8. Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.-vel történő
vagyoni elszámolásról
9. Előterjesztés a Civil Alap 2016. évi augusztusi pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról
Előterjesztő, előadó a 7-9. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
10. Előterjesztés a szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról
Előterjesztő, előadó: Kondek Zsolt, a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke
11. Előterjesztés szociális vásárlási kedvezmény nyújtásáról szóló megállapodásokról
12. Előterjesztés a Vadászati Élménytér és Gyermekfoglalkoztató belépő- és teremhasználati díjainak
módosításáról
13. Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
14. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit
Közhasznú Kft.-vel megkötendő csereszerződésről
15. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakáscélú helyiség elidegenítéséről szóló pályázat
ismételt kiírásáról
16. Előterjesztés a közterületek használatáról valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló
15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
17. Előterjesztés az „Autómentes Nap 2016.” című támogatási kérelem beadásának utólagos jóváhagyásáról
18. Előterjesztés Turi Zoltán és az önkormányzat közötti megállapodás módosításáról
19. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének módosításáról
20. Előterjesztés a „Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési
eljárás megindításáról
21. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Robert Bosch Elektronika Kft. részére
22. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatás gördülő fejlesztési tervéhez kapcsolódó munkákról
23. Előterjesztés útsüllyedés javítási munkáiról
24. Előterjesztés utasváró pavilonok javításáról
Előterjesztő, előadó a 11-24. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
25. Egyebek
ZÁRT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a Hatvani Városgondnokság intézményvezetői megbízásának lemondással történő
megszüntetéséről
Előterjesztő, előadó: Horváth Richárd polgármester”
Határozat száma

: 736/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 256., 257., 258., 259., 260., 261., 262. (III. 31.), 414. (V: 26.),
527., 533., 569., 570., 571., 572., 573., 578., 580. (VI. 30.), 588., 591., 626., 627., 628., 629., 630., 631. (VII. 21.),
636., 637., 638., 639. (VIII. 15.), 657., 658., 659., 660., 661., 662., 663., 664., 665., 666, 667., 668., 669., 670.,
671, 672., 673., 674., 675., 676., 677., 678., 679., 680., 681., 682., 683., 684., 685., 686., 687., 688., 697., 706.,
719., 720., 723., 725., 726. (IX. 1.) 2016. évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott
polgármesteri beszámolót elfogadja.”

Határozat száma

: 737/2016. (IX. 29.) 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 kiírt pályázati felhívást elbírálva dr. Tóthpál
Tamás pályázatát nem támogatja.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 30.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 738/2016. (IX. 29.) 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 kiírt pályázati felhívást elbírálva Ferencz
Beatrix pályázatát nem támogatja.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 30.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 739/2016. (IX. 29.) 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 kiírt pályázati felhívást eredménytelennek
nyilvánítja.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 30.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 740/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjteményben (székhely:
3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező Ferencz Beatrixet 2016. október 1.
napjával visszahelyezi eredeti munkakörébe, mivel igazgatói (magasabb vezetői) megbízása 2016. szeptember
30-án lejár, valamint elrendeli illetményének a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
besorolás szerinti megállapítását.”
Határidő
Felelős

: 2016. október 1.
: Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény megbízott igazgatója
Határozat száma

: 741/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000
Hatvan, Kossuth tér 12.) igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával 2016. október 1-jétől Tyukodiné
Márkus Mariannát bízza meg, az intézmény (magasabb) vezetői pályázatának eredményes lezárásáig, de
legkésőbb 2017. január 31. 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:
- a 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%), (2016.10.01.- 2017.01.31.)
45.000,- Ft
- mindösszesen:
405.200,- Ft”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 30. (a munkajogi dokumentumok kiadására)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 742/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000
Hatvan, Kossuth tér 12.) elnevezésű intézmény igazgatói (magasabb vezető) beosztására vonatkozó nyilvános
pályázati felhívást tesz közzé a jelen határozat mellékletét képező tartalommal.”
Határidő
Felelős

: 2016. október 5.
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Hatvan Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
igazgató (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony (4 hónap próbaidő
kikötésével)
Foglakoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2017.02.01. – 2022.01.31-ig szól.
A munkavégzés helye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. Felelős az intézmény
szakszerű és törvényes működéséért, takarékos és hatékony gazdálkodásáért, a megbízatása alatt gyakorolja a
munkáltatói jogokat az intézményi dolgozók felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Felelős az
intézmény alapító okiratában meghatározott önkormányzati közszolgáltatások biztosításának kellő minőségi szintű
ellátásáért. Felel az intézmény gazdálkodásának rendjéért, az éves költségvetésének megbízatása alatt időarányos
betartásáért, a költségvetési bevételek megszerzésének teljesítéséért. Képviseli az intézményt, mint önkormányzati
közszolgáltatást nyújtó intézményt. Az intézmény feladatellátására vonatkozóan munkatervet készít. Gondoskodik a
törvényesség és munkafegyelem megtartásáról, eljár a hatáskörbe utalt minden egyéb ügyben.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes
kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/B.§ (1),vagy 6/E.§ (2), valamint 6/F. § (1) és 6/G. §
(1) bekezdései alapján:
- Könyvtárban magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy
ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, vagy
ac) főiskolai könyvtárosi képzettséggel,
b) rendelkezik idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex
típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló
igazolás bemutatásával,
c) a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának és
egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
d) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.
- Közérdekű muzeális gyűjteményben és közérdekű muzeális kiállító helyen magasabb vezető beosztás ellátásával az a
közalkalmazott bízható meg, aki:
a) rendelkezik
aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy
ab) 2009 előtt szerzett szakirányú főiskolai végzettséggel és szakképzettséggel, és
b) a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban
legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett.
- Alapító okirata szerint több kulturális intézményi funkciót ellátó költségvetési szerv vezetésére megbízást az a
közalkalmazott is kaphat, aki legalább az egyik kulturális intézménytípus intézményvezetővel szemben támasztott
követelményeinek megfelel, feltéve, hogy a kulturális intézményi funkciókat ellátó szervezeti egységeket az adott
alapfeladatra vonatkozó felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező szakember irányítja.
- Közművelődési intézmény, múzeum vagy könyvtár vezetésével megbízott magasabb vezetőnek – a 150/1992. (XI.
20.) Korm. rendelet 6/G. § (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a megbízását követő két éven belül a kultúráért felelős
miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról
szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie, és az azt
igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak
továbbá:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (telefonos elérhetőség feltüntetése szükséges), mely tartalmazza a korábbi
munkahelyeket is,
– a pályázó az intézmény vezetésére, fejlesztésre vonatkozó programja,
– a végzettséget igazoló okmányok,
– 3 hónapnál nem régebbi keltezésű erkölcsi bizonyítvány,
– igazolás a kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről,
követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési
ismereteket nyújtó tanfolyamról vagy nyilatkozat, hogy vállalja a megbízását követő két éven belül annak
megszerzését.
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésnél a Kjt. 41. § és a 43. §- a alapján
összeférhetetlenség nem áll fenn.
– nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik, valamint a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása,
– nyilatkozat, hogy az illetékes bizottsági ülések, valamint a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 4.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal humánpolitikai
tanácsadója nyújt a 06-37-542-307-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3000 Hatvan,
Kossuth tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a beosztás
megnevezését: igazgató.
A pályázat érvényessége:
A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai követelménynek egyaránt megfelel.
Hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által
létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság
hallgatja meg, továbbá Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt a pályázatról.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
–
Hatvan város honlapja – www.hatvan.hu
–
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapja – www.kozigallas.gov.hu
Határozat száma

: 743/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan,
Kossuth tér 24.) igazgatói (magasabb vezetői) kinevezésére vonatkozó nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a
határozat mellékletét képező tartalommal.”
Határidő
Felelős

: 2016. október 5. (a pályázati kiírás közzétételére)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Hatvan Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Grassalkovich Művelődési Ház
igazgató (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony (4 hónap próbaidő kikötésével)

Foglakoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2017.02.01. – 2022.01.31-ig szól.
A munkavégzés helye:
3000 Hatvan, Kossuth tér 24.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Grassalkovich Művelődési Ház egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. Felelős az intézmény szakszerű és
törvényes működéséért, takarékos és hatékony gazdálkodásáért, a megbízatása alatt gyakorolja a munkáltatói jogokat az
intézményi dolgozók felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály
vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Felelős az intézmény alapító
okiratában meghatározott önkormányzati közszolgáltatások biztosításának kellő minőségi szintű ellátásáért. Felel az
intézmény gazdálkodásának rendjéért, az éves költségvetésének megbízatása alatt időarányos betartásáért, a
költségvetési bevételek megszerzésének teljesítéséért. Képviseli az intézményt, mint önkormányzati közszolgáltatást
nyújtó intézményt. Az intézmény feladatellátására vonatkozóan munkatervet készít. Gondoskodik a törvényesség és
munkafegyelem megtartásáról, eljár a hatáskörbe utalt minden egyéb ügyben.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes
kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. (1) bekezdései alapján rendelkezik:
–
felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel vagy
–
nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,
–
felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy a 6/A. § (1) bekezdés ab) alpontban
megnevezett szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett és
–
kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez.
–
magyar állampolgárság,
–
büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (telefonos elérhetőség feltüntetése szükséges), mely tartalmazza a korábbi
munkahelyeket is,
– a pályázó az intézmény vezetésére, fejlesztésre vonatkozó programja,
– a végzettséget igazoló okmányok,
– 3 hónapnál nem régebbi keltezésű erkölcsi bizonyítvány,
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésnél a Kjt. 41. § és a 43. §- a alapján
összeférhetetlenség nem áll fenn.
– nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik, valamint a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása,
– nyilatkozat, hogy az illetékes bizottsági ülések, valamint a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e.
–

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban : 2017. február 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 4.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal humánpolitikai
tanácsadója nyújt a 06-37-542-307-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3000 Hatvan,
Kossuth tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a beosztás
megnevezését: igazgató.

A pályázat érvényessége:
A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai követelménynek egyaránt megfelel.
Hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által
létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság
hallgatja meg, továbbá Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt a pályázatról.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– Hatvan város honlapja – www.hatvan.hu
– Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapja – www.kozigallas.gov.hu
Határozat száma

: 744/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000
Hatvan, Balassi Bálint út 44.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.”
Határidő
Felelős

: 2016. október 5. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 745/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000
Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.”
Határidő
Felelős

: 2016. október 5. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 746/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.”
Határidő
Felelős

: 2016. október 5. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 747/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000
Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.”
Határidő
Felelős

: 2016. október 5. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 748/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000
Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.”
Határidő
Felelős

: 2016. október 5. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 749/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000
Hatvan, Jókai utca 9.)pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.”
Határidő
Felelős

: 2016. október 5. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Határozat száma

: 750/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000
Hatvan, Vörösmarty tér 1.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.”
Határidő
Felelős

: 2016. október 5. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 751/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan,
Balassi Bálint út 44.) 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, azzal egyetért.”
Határidő
Felelős

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

: 752/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros
Lázár út 49-51.) 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, azzal egyetért.”
Határidő
Felelős

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

: 753/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan,
Bajcsy-Zsilinszky út 10.) 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, azzal egyetért.”
Határidő
Felelős

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

: 754/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor
Kálmán utca 13.) 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, azzal egyetért.”
Határidő
Felelős

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

: 755/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós
Alfréd utca 3.) 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, azzal egyetért.”
Határidő
Felelős

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

: 756/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai
utca 9.) 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, azzal egyetért.”
Határidő
Felelős

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

: 757/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan,
Vörösmarty tér 1.) 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, azzal egyetért.”
Határidő
Felelős

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

Határozat száma

: 758/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodavezetői városi munkaközösség 2016/2017. nevelési
évre vonatkozó munkatervét véleményezte, azzal egyetért.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 30.
: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 759/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2016. évi előirányzat módosítását és azt annak az 1. sz.
mellékletében szereplő 2016. évi tervezett, valamint a 2016. évi módosított előirányzattal együtt jóváhagyólag
elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, hogy a Társulási Tanács ülésén a
társulás 2016. évi előirányzat módosításának elfogadása tárgyában igennel szavazzon.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 29.
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

(A 759/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 760/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani
2614/1 hrsz.-ú,
természetben 3000 Hatvan, Bezerédi u. 2. sz. alatt található 612 m2 nagyságú, kivett iroda megnevezésű
ingatlanban a végelszámolás alatt álló Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú
Kft. által beépítésre került ingóságokat bruttó 218.000,- Ft, azaz Kettőszáztizennyolcezer forint vételáron a
végelszámolótól adásvételi szerződés megkötésével megvásárolja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan
város polgármesterét, hogy az adásvételi szerződéshez szükséges jognyilatkozatokat megtegye, a szerződést
aláírja.
Az elszámoláshoz szükséges pénzügyi fedezet a 2016. évi költségvetésben az általános tartalék költséghelyen
rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

: 761/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott nemzetiségi keret második félévi keretösszegét, 100.000,- Ft-ot
pályázat hiányában átcsoportosítja az egyházi keret második félévi keretösszegéhez, mely így 350. 000 ,- Ft-ra
emelkedik.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 29.
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 762/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keretre
benyújtott pályázatok alapján a határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a
felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi
költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek
támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2016. október 17. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keretre benyújtott pályázatok
(A rendelkezésre álló, második félévi pályázati keretösszeg összesen: 3.500.000,- Ft)
Igényelt
összeg

Javasolt
(megszavazott)
összeg

TILMA a Gyermekművészetért Közhasznú XI. Nemzetközi Gyermekrajz
Alapítvány
Vándorkiállítás „Csodás tettek” címmel

200 000 Ft

160 000,-Ft

Gáspár András Bajtársi Egyesület

Közösségépítés és hagyományápolás

200 000Ft

150 000,-Ft

Magyar Vasúti Járművek Megmentéséért
Egyesület

411 és 264 pályaszámú Truman
gőzmozdony felújítása

200 000 Ft

150 000,-Ft

Grassalkovich Énekegyüttes Kulturális
Egyesület

A zene világnapja és az év végi,
karácsonyi hangverseny megrendezése

150 000,-Ft

150 000,-Ft

Új-Hatvani Szent István Alapítvány

„Adakozz jó szívvel és vidáman” jótékonysági bál szervezése a ferences
kiállítóterem további munkálataira

89 000,-Ft

90 000,-Ft

Hatvani Óvodás Gyermekmosoly
Közhasznú Alapítvány

„Érik a szőlő” - szüreti mulatság a
Százszorszép Óvodában

100 000,-Ft

50 000,-Ft

Grassalkovich Művelődési Ház – Eszter
lánc Kézműves Kör

Kiállításokhoz eszközök beszerzése

200 000 Ft

50 000,-Ft

Ratkó József Közművelődési Egyesület

Irodalmi és egyéb ismeretterjesztés az
Ady Endre Könyvtárban

200 000 Ft

110 000,-Ft

VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház Drámajáték

Drámajátékok, gyermekfoglalkozások a
Daliban 2016/2

200 000 Ft

50 000,-Ft

VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház –
Irodalmi Műhely

Hatvani emberek – hatvani történetek
(beszélgetéssorozat, könyv)

200 000 Ft

50 000,-Ft

Pályázó szervezet neve

A pályázat címe

Maasluis – Hatvan Testvérvárosi Egyesület Maasluis – Hatvan Testvérvárosi
Egyesület 2016. II. félévi programja
Grassalkovich Művelődési Ház –
BlueDeath Zenekar

200 000 Ft

200 000,-Ft

Saját, korszerű, zenekari kellékek
beszerzése

200 000 Ft

50 000,-Ft

VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház –
Hatvani Civil Műhely

Őszi közösségi programok

200 000 Ft

50 000,-Ft

VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház Hatvani Vasútbarát Klub

Hatvan és a vasút programsorozat 2016/2.

200 000 Ft

50 000,-Ft

VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház –
Kézügyes Kreatív Kör

Játszóházak a kézügyes, kreatív kör
vezetésével 2016/2.

200 000 Ft

50 000,-Ft

VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház –
Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas Klub

Fellépő ruhák vásárlása és készítése

200 000 Ft

200 000,-Ft

VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház –
Hatvani Szimfonikus Zenekar

Újévi koncertek előkészítése és szervezése

200 000 Ft

100 000,-Ft

Alapítvány az I. István Általános Iskola
támogatására

Klubdélutánok a sport jegyében

200 000 Ft

50 000,-Ft

Grassalkovich Művelődési Ház – Hatvani
Kamarazenekar

A zenekar próba,- és fellépődíjai

200 000 Ft

50 000,-Ft

Grassalkovich Művelődési Ház – Rockjam
A zenekar felszerelésének bővítése
Zenekar

200 000 Ft

50 000,-Ft

Hatvani Bajza József Gimnázium és
Szakközépiskola – Nép,- és Honismereti
Csoportja

200 000 Ft

50 000,-Ft

Magyar vers,- és prózamondó verseny

Hatvani Bajza József Gimnázium és
Szakközépiskola - Matekosokk Csoportja

Matematikaverseny

200 000 Ft

50 000,-Ft

Hatvani Bajza József Gimnázium és
Szakközépiskola - Poliglottok Csoportja

Nyelvek hete – bécsi tanulmányi út
költségei, dekorációs kellékek

200 000 Ft

150 000,-Ft

200 000 Ft

100 000,-Ft

Hatvani Bajza József Gimnázium és
Mit ránk hagytak a századok – regionális
Szakközépiskola Határtalan Magyarország
történelem - művelődéstörténeti vetélkedő
Csoportja
Hatvani Vörösmarty téri Óvodásokért
Alapítvány

Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem
értékes – a tehetséggondozó műhely
eszköztárának bővítése

200 000 Ft

50 000,-Ft

Grassalkovich Művelődési Ház –
Anonymus 60 Zenekar

Saját, korszerű, zenekari kellékek
beszerzése

200 000 Ft

50 000,-Ft

Grassalkovich Művelődési Ház – Falcon
zenekar

A Falcon zenekar új, technikai
eszközeinek vásárlása

200 000 Ft

50 000,-Ft

Grassalkovich Művelődési Ház –
Akrobatikus Rock and Roll csoport

Új formációs ruhák varratása

200 000 Ft

100 000,-Ft

Grassalkovich Művelődési Ház – Hatvani
Fiúk zenekar

Hatvani Fiúk zenekar hangtechnikai
feltételeinek javítása

200 000 Ft

50 000,-Ft

Grassalkovich Művelődési Ház – HCHC
zenekar

A HCHC zenekar technikai feltételeinek
javítása

180.860 Ft

50 000,-Ft

Grassalkovich Művelődési Ház –
Játszóházvezetők Alkotóközössége

Foglakozások az őszi és téli időszakban

190 000 Ft

50 000,-Ft

Grassalkovich Művelődési Ház –
Mesevilág kör

Interaktív játék tartása

130 000 Ft

50 000,-Ft

Grassalkovich Művelődési Ház –
Naplemente Nyugdíjas Klub

A Naplemente Nyugdíjas Klub kiemelt,
második félévi programjainak támogatása

200 000 Ft

200 000,-Ft

Grassalkovich Művelődési Ház – Nóta
Klub

Nóta est megrendezésének költségei

200 000 Ft

140 000,-Ft

Grassalkovich Művelődési Ház – Saffron
Zenekar

A zenekar technikai kellékeinek
korszerűsítése

200 000 Ft

50 000,-Ft

Grassalkovich Művelődési Ház – Shadows A Shadows Club 60 zenekar technikai
Club 60 zenekar
feltételeinek fejlesztése

153 800 Ft

50 000,-Ft

Grassalkovich Művelődési Ház –Treff
zenekar

Treff Karácsony lebonyolítási
költségeinek támogatása

200 000 Ft

50 000,-Ft

Grassalkovich Művelődési Ház –
SKArabeus Superheroes Zenekar

A zenekar technikai kellékeinek
korszerűsítése

200 000,-Ft

50 000,-Ft

Grassalkovich Művelődési Ház – Arlequin
Technikai eszközpark bővítése
Zenekar

200 000,-Ft

50 000,-Ft

Grassalkovich Művelődési Ház - ZEN
Jóga Klub

A jóga klub felszereléseinek bővítése és
rendezvényének támogatása

200 000,-Ft

50 000,-Ft

Kocsis Albert Zeneiskola

A Kocsis Albert Zeneiskola
művésztanárainak hangversenysorozata

200 000,-Ft

150 000,-Ft

Hatvani, őszi fotótárlatok

200 000,-Ft

50 000,-Ft

7 858 160 Ft

3 500 000,-Ft

VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház –
Fotografikus Műhely
Összesen: 42 pályázat
Határozat száma

: 763/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Sportfeladatokat, célokat támogató keretre benyújtott pályázatok
alapján a határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat,
civil szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.

12.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezetek támogatásának átadott
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2016. október 17. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Sportfeladatokat, célokat támogató keretre benyújtott pályázatok
(A rendelkezésre álló első félévi pályázati keretösszeg összesen: 1. 160. 000,- Ft)

Pályázó szervezet neve

A pályázat címe

Igényelt összeg

Javasolt
(megszavazott)
összeg

Hatvani Sakk-Kör

A Hatvani Sakk-Kör működési költsége

200 000 Ft

50 000,-Ft

Cit-Car Táncsport Egyesület

Versenytáncos és utánpótlás csoport
működtetése Hatvanban

200 000 Ft

100 000,-Ft

ITF Harcművészetekért Alapítvány

Külföldi versenyek utazási – szállás és
nevezési díjainak költségei, nyári edzőtábor
költségei

200 000 Ft

150 000,-Ft

Lesznai Anna Alapítvány

Kétnapos, egészségnevelő és szabadidős
sportnap

199 909,-Ft

50 000,-Ft

Hatvani Tenisz Club Sportegyesület

Óvodások és általános iskolások
teniszoktatása a Hatvani Tenisz Centrumban
valamint évzáró nyílt nap szervezése

150 000 Ft

100 000,-Ft

Koko Fight Klub

Hazai és nemzetközi versenyek támogatása

200 000 Ft

80 000,-Ft

Hatvani Vasutas Lövészklub

Éves működési költségek valamint
engedélyezési eljárás nagy kaliberű
sportpuska használatához

150 000 Ft

50 000,-Ft

TKD Spirit Egyesület

Sporttehetségek támogatása az ITF Taekwon Do Világkupán

200 000 Ft

80 000,-Ft

Újszerű Technikai Sportok Egyesülete

Az Újszerű Technikai Sportok Egyesület éves
működési költségeinek támogatására

200 000 Ft

100 000,-Ft

Pulzus Sport Egyesület

Sportversenyeken való részvétel támogatása

200 000 Ft

100 000,-Ft

Hatvani Bajza József Gimnázium és
Szakközépiskola

Gólyák, előre – elsősök napi sportnap
lebonyolításához szükséges támogatás

200 000 Ft

50 000,-Ft

Hatvani Thai Box Egyesület

A Hatvani Thai Box Egyesület éves működési
költség támogatási és városi programjának
támogatása

200 000 Ft

100 000,-Ft

Sportstuff Kerékpáros Sportegyesület

Kerékpár versenyeken való részvétel
támogatása

200 000 Ft

100 000,-Ft

Hatvan a Tanügynek Közhasznú
Alapítvány

Ősszel és télen a Kéken természetjáró túrák a
Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskolában

200 000,-Ft

50 000,-Ft

2 699 909,-Ft

1 160 000,-Ft

Összesen: 14 pályázat
Határozat száma

: 764/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Ifjúsági keretre benyújtott pályázatok alapján a határozat mellékletét
képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és
csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati
rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök”
költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2016. október 17. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Ifjúsági keretre benyújtott pályázatok
(A rendelkezésre álló második félévi pályázati keretösszeg összesen: 750 000,- Ft)

Pályázó szervezet neve

A pályázat címe

Igényelt összeg

Javasolt
(megszavazott)
összeg

Hatvani Szent István Általános Iskola
Diákönkormányzata

Értékközvetítés a Hatvani Szent István
Általános Iskolában

200 000 Ft

60 000,-Ft

Hatvan Jókai úti Óvodáért Alapítvány

A Varázskapu óvoda tornaszobai
eszközeinek gazdagítása

200 000 Ft

100 000,-Ft

Corelli-60 Zenéért és Gyermekekért
Közhasznú Alapítvány

VIII.Hatvan Országos Zeneiskolai Barokk
Fesztivál

200 000 Ft

100 000,-Ft

Hatvani Bajza József Gimnázium és
Szakközépiskola Cives Prudentes Tudatos polgárok csoportja

Nyílt nap a Bajzában

200 000 Ft

70 000,-Ft

Újhatvani Római Katolikus Általános
Iskola Diákönkormányzata

Iskolai zarándoklat Mátraverebély Szentkút

200 000 Ft

100 000,-Ft

Grassalkovich Művelődési Ház – Corelli
Consort

Angol és francia nagybarokk – ifjúsági
hangversenysorozat a Bajza József
Gimnázium tanulói számára

200 000 Ft

100 000,-Ft

Hatvankodók Néptánc Közhasznú
Egyesület

Működési költségek támogatása

200 000 Ft

100 000,-Ft

Hatvan Mészáros Lázár úti Óvoda
Gyermekeiért Alapítvány

Jeles napokhoz, ünnepekhez kapcsolódó
alkotó és családi programok

200 000 Ft

60 000,-Ft

Brunszvik Kisded Alapítvány

Almaszüret Sastelken – meseelőadás,
almaszüret, barkács - délután

200 000 Ft

60 000,-Ft

1 800 000,-Ft

750 000 Ft

Összesen: 9 pályázat
Határozat száma

: 765/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Egyházi keretre benyújtott pályázatok alapján a határozat
mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt egyházközségeket és csoportokat. A
pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2/e.
mellékletében az „alapítványoknak, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen
rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2016. október 17. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Egyházi keretre benyújtott pályázatok
(A rendelkezésre álló második félévi pályázati keretösszeg összesen: 350 000,- Ft)

Pályázó szervezet neve

A pályázat címe

Igényelt összeg

Javasolt
(megszavazott)
összeg

Hatvan Belvárosi Római Katolikus
Egyházközség Szent Adalbert Kórus

Kotta, irodaszerek, bútorok beszerzése, év
végi koncert rendezése

150 000 Ft

120 000 Ft

Újvárosi Római Katolikus Plébánia
ÚRKAI Hittan Csoport

Karácsony 2016. - ruhák, kellékek,
díszletek, jutalmak

100 000 Ft

80 000,-Ft

Római Katolikus Egyházközség

Idősek kényelme – bútorzat – székek, asztal
vásárlása

200 000 Ft

150 000,-Ft

450 000 Ft

350 000,-Ft

Összesen: 3 pályázat

Határozat száma

: 766/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint a Szociális és egészségügyi keret terhére
150.000,- Ft támogatást nyújt a Magyar Rákellenes Liga részére „Figyelemfelhívó séta az egészségért” című
rendezvény megtartására, valamint önkéntesek képzésére.
A Magyar Rákellenes Liga 2017. január 10. napjáig köteles a pályázaton elnyert teljes összeg felhasználásáról
való elszámolásra és a szakmai beszámoló benyújtására.
A pénzügyi forrás a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3.
mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2016. október 15. (a szerződés aláírására)
2017. január 10. (elszámolás és szakmai beszámoló benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 767/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint a Szociális és egészségügyi keret terhére 50.000,Ft támogatást nyújt az Ecocenter Közhasznú Alapítvány részére „Egészséges mama- egészséges baba” című
rendezvény megtartására, melyben egészséges életmód programok megtartására kerül sor, baba-mama
csoportokban.
Az Ecocenter Közhasznú Alapítvány 2017. január 10. napjáig köteles a pályázaton elnyert teljes összeg
felhasználásáról való elszámolásra és a szakmai beszámoló benyújtására.
A pénzügyi forrás a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3.
mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2016. október 15. (a szerződés aláírására)
2017. január 10. (elszámolás és szakmai beszámoló benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 768/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint a Szociális és egészségügyi keret terhére 50.000,Ft támogatást nyújt az Észak-Magyarországi Sclerosis Multiplex Egyesület részére, az SM-betegek érzékenyítő
rendezvényeken való részvételére.
Az Észak-Magyarországi Sclerosis Multiplex Egyesület 2017. január 10. napjáig köteles a pályázaton elnyert teljes
összeg felhasználásáról való elszámolásra és a szakmai beszámoló benyújtására.
A pénzügyi forrás a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3.
mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2016. október 15. (a szerződés aláírására)
2017. január 10. (elszámolás és szakmai beszámoló benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 769/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint a Szociális és egészségügyi keret terhére
100.000,- Ft támogatást nyújt a Magyar Vöröskereszt Hatvani Területi Szerve részére a Hatvan Városi véradók
2016. évi ünnepségének támogatása
A Magyar Vöröskereszt Hatvani Területi Szerve 2017. január 10. napjáig köteles a pályázaton elnyert teljes
összeg felhasználásáról való elszámolásra és a szakmai beszámoló benyújtására.
A pénzügyi forrás a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3.
mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2016. október 15. (a szerződés aláírására)
2017. január 10. (elszámolás és szakmai beszámoló benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 770/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint a Szociális és egészségügyi keret terhére

100.000,- Ft támogatást nyújt a Brunszvik Kisded Alapítvány részére Egészséghét az óvodában című rendezvény
megtartására.
A Brunszvik Kisded Alapítvány 2017. január 10. napjáig köteles a pályázaton elnyert teljes összeg
felhasználásáról való elszámolásra és a szakmai beszámoló benyújtására.
A pénzügyi forrás a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3.
mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2016. október 15. (a szerződés aláírására)
2017. január 10. (elszámolás és szakmai beszámoló benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 771/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Palóc Nagykereskedelmi Kft.-vel (3100 Salgótarján, Ipari Park,
Park út 9.) a 2012. április 27-én létrejött és 2014. december 12-én módosított szociális vásárlási kedvezmény
nyújtása tárgyában megkötött együttműködési megállapodást 2016. szeptember 30. napjával közös
megegyezéssel megszünteti.
Amennyiben a Palóc Nagykereskedelmi Kft. a szerződést közös megegyezéssel nem kívánja megszüntetni
Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szerződést azonnali hatállyal 2016. október 1. napjával
felmondja, tekintettel arra, hogy a szerződés célja a kedvezményt nyújtó üzletek bezárásával a Palóc
Nagykereskedelmi Kft.-nek felróható okból ellehetetlenült.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 30. (megszüntető okirat aláírására, illetve a felmondás közlésére)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 772/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a COOP Szolnok Kereskedelmi Zrt.-vel (5008 Szolnok, Krúdy
Gy. u. 8.) szociális vásárlási kedvezmény nyújtására a határozat mellékletét képező okirat szerinti tartalommal
megállapodást köt.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 30. (megállapodás aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

(A 772/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 773/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. által üzemeltetett Vadászati élménytér és Gyermekfoglalkoztató
belépőjegy árait; továbbá a Nagy Endre rendezvényterem, valamint a Gyermekfoglalkoztató terembérleti díjait
2016. október 1. napjától a határozat mellékletében foglaltak szerinti összegekre módosítja azzal, hogy az
ügyvezető a fenntartó képviselőjével együttesen esetenként jogosult a mellékletben meghatározott belépőjegy
áraktól és terembérleti díjaktól eltérő, kedvezményes díjakat biztosítani.”
Határidő
Felelős

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

Vadászati Élménytér
Jegy árak

Kategóriák

Teljes nyitva
tartás esetén

Részleges
működés esetén

Társ múzeumi
belépő bemutatása
esetén

Díj

Díj

Díj

Ft/fő

Ft/fő

Ft/fő

Élménytér
6-18 éves kor között
Teljes árú
62 éves kortól
Hatvan kártyával
Iskolai csoport ( min 10 fő)

800

400

640

1 600

800

1 280

800

400

640

1 200

800

960

600

300

480

Pedagógus
Fogyatékkal élő

0

0

0

0

0

0

1 400

700

1 120

Kedvezményes felnőtt

800

400

800

Csúszdajegy 3 csúszás

300

300

300

Csúszdajegy 5 csúszás

450

450

450

Csúszdajegy 10 csúszás

800

800

800

3-12 éves kor között

600

300

480

1-3 éves kor között

300

0

240

0

0

0

500

250

400

Felnőtt csoport (min. 10 fő)

Gyermekfoglalkoztató

1-éves kor alatt
Csoport esetén ( min 10 fő)

Élménytér bérleti díjak
Helyiség

mennyiség

nettó

ÁFA

Díj

Nagy Endre rendezvényterem

bruttó
Díj

Ft

Ft

Ft

alkalom

200 000

54 000

254 000

alkalom

60 000

16 200

76 200

óra

25 000

6 750

31 750

alkalom

40 000

10 800

50 800

alkalom

5 000

1 350

6 350

óra

5 000

1 350

6 350

Nagy Endre rendezvényterem óradíjas
alapdíj
plusz óradíj

Gyermekfoglalkoztató épülete
Gyermekfoglalkoztató épülete óradíjas
alapdíj
plusz óradíj
Határozat száma

: 774/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló
hatvani 893/38 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 4-6. szám alatt található kivett üzem
művelési ágú, és 1743 m2 területű ingatlant elcseréli a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.)
kizárólagos tulajdonában álló hatvani 5331/40 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvanban található kivett
ipartelep művelési ágú, 1 ha 8245 m2 területű ingatlanra. Felek a jogügylet során értékkiegyenlítéssel egymás felé
nem tartoznak.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti tárgyban kötendő csereszerződés tervezetét a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, és a Széchenyi Zsigmond
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét a csereszerződés,
valamint a tulajdonjog átruházással kapcsolatos okiratok aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2016. október 29.
: Hatvan város polgármestere

(A 774/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)

Határozat száma

: 775/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

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

: 2016. október 3. (pályázat kiírására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Pályázati felhívás
A nyílt pályázati eljárásként meghirdetett versenyeztetés meghirdetője:
Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; tel.: 542-300)
A versenyeztetés eljárási rendje: Pályázati eljárás
A pályázat tárgya: Hatvan, Grassalkovich út 7-11. sz. alatt található óvóhely (pince) megnevezésű ingatlan értékesítése
Az értékesítésre kínált ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai, egyéb jellemzői:
Az ingatlanrész tulajdonjoga kizárólagosan Hatvan Város Önkormányzatát illeti meg.
-Hrsz.: 2694/21/A/75
-Területe: 45 m2
-Fekvése: belterületi
-Címe: 3000 Hatvan, Grassalkovich út 7-11.
- Közműellátottság: Közműves
-Terhek: az ingatlan tehermentes
A pályázati ajánlattétel feltételei:
Minimális vételár: bruttó 290.000,- Ft, azaz bruttó Kettőszáz kilencvenezer forint, mely értéket el nem érő vételár
ajánlat esetén az ingatlant elidegeníteni nem lehet.
Ajánlati biztosíték: a minimális bruttó vételár 10 %-a, ami 29.000,- Ft, azaz Huszonkilencezer forint, mely az alábbi
számlára fizetendő:
Hatvan Város Önkormányzata Költségvetési Elszámolási Számla (Kereskedelmi és Hitel bank Zrt.
10403538-49575051-56561001)
Az ajánlati biztosíték összege a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetén
visszafizetésre kerül az elbírálást követő 30 napon belül.
Fizetési feltétel: szerződéskötéskor egy összegben.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait (magánszemély: név, anyja neve, születési hely és idő, személyi
szám, adóazonosító jele, lakcím; gazdasági társaság: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, cégjegyzésre
jogosult személy neve) annak megjelölését, hogy a hatvani 2694/21/A/75 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozik a
pályázat, a vételi ajánlatot, a vételár megfizetésére vonatkozó és más pályázati feltételek elfogadásáról szóló
nyilatkozatot, az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást.
A pályázati ajánlatok beérkezésének határideje, helye, módja: 2016. október 24. 16.00 óra
Helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda Titkárság, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Módja: A pályázati ajánlatokat zárt , címzés nélküli, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban „2694/21/A/75
helyrajzi számú ingatlan” jeligével ellátva kell benyújtani.
Pályázati ajánlatok bontásának ideje, helye, elbírálása: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság soron
következő ülésén, a bizottság által; a bontás helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatvan – tanácskozó terem.
Az elbírálás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülésén történik.
A pályázati ajánlatok elbírálását követően a nyertes pályázó kiértesítésre kerül. Nyertes pályázó az a természetes
személy, aki a jelen felhívásnak megfelelő tartalmú érvényes pályázatot benyújtók közül:
– a legmagasabb vételárat ajánlja meg,
– vállalja, hogy az ingatlant 5 éven belül felújítja,
– vállalja, hogy a lakásügyi üzemeltető szerv munkatársának az ingatlanba bejutását biztosítja a felújítás
megtörténte ellenőrzése céljából.

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

: 776/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan hozzájárul az Autómentes Nap megszervezéséhez
szükséges támogatási kérelemnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz történő benyújtásához. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelemmel és a támogatási szerződéssel kapcsolatos
jognyilatkozatok megtételére.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 29.
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 777/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Turi Zoltán Hatvan, Nagygonbos major 31. szám alatti
lakossal 2016. február 26-án megkötött megállapodást a határozat melléklete szerint módosítja.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosító okirat
aláírására.”
Határidő
Felelős

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

MEGÁLLAPODÁS
1. számú módosítása
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről:
Hatvan Város Önkormányzata
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
adószám: 15380250-2-10
képviseli: Horváth Richárd polgármester
mint ingatlan tulajdonosa
másrészről:
Turi Zoltán
születési név: Turi Zoltán
született: Hatvan, 1975. 02. 21.
anyja neve: Tőzsér Irén
lakóhelye: 3000 Hatvan, Nagygombos Major 31.
mint lakáshasználó (továbbiakban együttesen: felek)
között, a mai napon az alábbiakban részletezett feltételek mellett:

Előzmények
Hatvan Város Önkormányzata a 145/2016. (II. 25.) számú képviselő-testületi határozat alapján 2016. február 26-án
megállapodást kötött Turi Zoltán bérlővel, mely tartalmazza a Hatvan, Nagygombos Major 31. szám alatti lakás
önkormányzati birtokba bocsátására vonatkozó egyezséget 2016. szeptember 30-i határidővel.
Turi Zoltán kérte a birtokba adásra vonatkozó határidő 2016. november 30-ára történő módosítását. Indokolásként
előadta, hogy a megvásárolt ingatlan felújítását nem tudják befejezni szeptember 30-ig, a felújítás folyamatban van,
mely a jelzett határidőre befejeződik.
Felek a közöttük 2016. február 26-án létrejött megállapodást közös megegyezéssel módosítják.
Ezen előzmények után Felek az előzményi részben megjelölt megállapodást a következők szerint módosítják:
1./ A megállapodás 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„6./ Turi Zoltán kötelezettséget vállal arra, hogy feleségével és két kiskorú gyermekével együtt az 1./ pontban megjelölt
önkormányzati tulajdonú ingatlanból ingóságaiktól kiürített állapotban a lakáshoz tartozó felszerelési és berendezési
tárgyakkal együtt 2016. év november hó 30. napjáig kiköltözik és azt birtokba adja és az ingatlanból hatóságilag is
kijelentkezik. Amennyiben ezen határidőre nem adja az ingatlant birtokba, úgy kötelezettséget vállal arra, hogy a
késedelmes birtokba adás esetén, a késedelem időpontjától kezdve napi 3.000,- Ft késedelmi kötbért fizet Hatvan Város
Önkormányzatának.”
2./ A korábban megkötött megállapodásnak jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal és
feltételekkel továbbra is hatályban maradnak.
Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Hatvan, 2016. október …
Hatvan Város Önkormányzata
Horváth Richárd
polgármester
Határozat száma

Turi Zoltán

: 778/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt 2016. évi közbeszerzési tervet.”
Határidő
Felelős

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

Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Terve
A beszerzés becsült Eljárás tervezett indítása
értéke (nettó)
(év, hónap)

Ssz.

Eljárás tárgya

Eljárásrend

1.

Hatvan városban szükséges
közterület-takarítási,
hóeltakarítási és
síkosságmentesítési feladatok
megrendelése

Nemzeti
eljárásrend

17.500.000.-Ft

2016. február 15-ig

2.

Hatvan városban szükséges
zöldterület-rendezési feladatok
megrendelése

Uniós eljárásrend

270.000.000.-Ft

2016. március 20-ig

3.

Városi Strandfürdő területén
lévő gyermekmedence
felújításához kapcsolódó
munkák megrendelése

Nemzeti
eljárásrend

4.

1-0 jelű csatorna Herédi-Bér
patakba történő bevezetése

Nemzeti
eljárásrend

11.700.000.-Ft

2016. április 15-ig

5.

Gáz energia beszerzése

Nemzeti
eljárásrend

37.000.000.-Ft

2016. július 15-ig

6.

Közétkeztetési szolgáltatáshoz
kapcsolódó feladatok ellátása

Nemzeti
eljárásrend

1.600.000.000.-Ft

2016. június 30-ig

7.

Tisztítószerek, irodaszerpapíráru és utántöltő anyagok
beszerzése

Nemzeti
eljárásrend

12.000.000.-Ft

2016. július 31-ig

8.

Multifunkciós irodatechnikai
berendezések bérléséhez és
üzemeltetéséhez kapcsolódó
szolgáltatások megrendelése

Nemzeti
eljárásrend

17.460.000.-Ft

2016. szeptember 15-ig

9.

Villamos energia beszerzése

Nemzeti
eljárásrend

18.690.000.-Ft

2016. október 15-ig

10.

A Hatvani Közös
Önkormányzati Hivatalnak
helyet adó ingatlan őrzésvédelmi feladatainak ellátása

Nemzeti
eljárásrend

17.082.000.-Ft

2016. november 15-ig

Határozat száma

38.130.709.-Ft

2016. március 31-ig

: 779/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok
ellátása” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében.
A beszerzés becsült értéke nettó 960.000.000.-Ft.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok
ellátása” elnevezésű, nettó 960.000.000.-Ft becsült értékű, hirdetmény nélküli tárgyalásos 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.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;
4.) Smidné Vereb Julianna, Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezetője;
5.) dr. Barkóczi Péter, felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó.”
Határidő
Felelős

: 2016. október 10. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 780/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Robert Bosch Elektronika Kft.
(székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) által a Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonában álló Hatvani
Vadaspark parkjának és környezetének 2016. október 8-án végzendő felújítási munkáihoz (a terület kerítéseinél a
fa oszlopok festése, a vadaspark magasleseinek csiszolása és festése, járda kialakítása a városi kalandparkból

vezető híd és a vadaspark új bejárata között), azzal a kikötéssel, hogy a cég köteles a felújítási munkák során a
szakmai szabályokat maradéktalanul betartani.”
Határidő
Felelős

: 2016. október 5. (kérelmező értesítésére)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 781/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Heves Megyei Vízmű Zrt. (székhely: 3300 Eger,
Hadnagy u. 2.) által elkészített 2016. évi ivóvíz/szennyvíz ágazati beruházásokra vonatkozó alábbi beruházásokat:
Ivóvíz ágazat esetén:
1. Hatvan Vadaspark ivóvíz ellátása
vízvezeték D110 Kpe 320fm, V-33/2015 sz. tervek szerint
fakivágás, gyökérmentesítés, gallyhulladék aprítás
indoklás: városfejlesztéssel összhangban

10.450.000- Ft+Áfa
2.270.000- Ft+Áfa

Szennyvíz ágazat esetén:
1. Hatvan szennyvíz digitális szakági térkép készítése
2.927.000- Ft+Áfa
indoklás: 324/2013 (VIII.29.) Kormányrendelet – az egységes elektronikus közműnyilvántartásról – alapján
2017. január 1-jétől kötelező adatot szolgáltatni.
2. Iszapprés felújítása
indoklás: műszaki állapota nagy felújítást igényel

1.801.800- Ft+Áfa

3. Iszap és vegyszerszivattyúk felújítása
indoklás: műszaki állapota nagy felújítást igényel

1.866.000- Ft+Áfa

4. Gépi rács felújítása
indoklás: műszaki állapota nagy felújítást igényel

2.040.600- Ft+Áfa

5. Légfúvó cseréje
indoklás: hatásfok gyenge, javítás során cseréje javasolt
6. Köztéri szennyvíz átemelő szivattyúinak felújítása/cseréje
Boldogi út, Új élet út, Petőfi tér, Kisgombos, Bibó út, Thököly út,
Wesselényi út, Doktay Gyula utca átemelők
indoklás: műszaki állapotuk nagy felújítást igényel (ajánlatkérés folyamatban)
7. Szennyvíz bekötő vezetékek felújítása
indoklás: rosszul kivitelezett vezetékeken visszatérő hibák

2.180.000 Ft+Áfa

13.973.000- Ft+Áfa

933.000- Ft+Áfa

8. Házi átemelős rendszerek felújítása korszerűsítése
155db átemelőben nyomóvezeték cseréje fix kivitelűre (50 db/év)
1.585.000- Ft+Áfa
indoklás: rossz konstrukció miatt a lakosságnál szennyvízelöntést okozhat a hiba
9. Csatorna bélelése régi hálózaton Kölcsey út Bezerédi út végátemelőig
I. ütem D300cső bélelése és aknák felújítása
indoklás: magas infiltráció, rossz állapot
Ivóvíz és szennyvíz ágazat összesen:

26.970.000- Ft+Áfa

66.996.400- Ft+Áfa

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a jóváhagyott munkákról értesítse a Heves
Megyei Vízmű Zrt.-t.”
Határidő
Felelős

: 2016. október 15.
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 782/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a gördülő fejlesztési tervhez kapcsolódó
2016. évi ivóvíz/szennyvíz ágazati beruházásokat in-house módon a Heves Megyei Vízmű Zrt. végezze el. A
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező vállalkozási
szerződés tervezetek aláírására.”

Határidő
Felelős

: 2016. október 15.
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

(A 782/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!)
Határozat száma

: 783/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zrínyi utca 52. számú ingatlan előtt tapasztalt útsüllyedés
javítási munkáinak elvégzésével a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza
meg bruttó 139.700,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben az
„általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

: 784/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város közigazgatási területén található utasvárók
korróziómentesítési és festési munkáival a MÉZSORÁS Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) bízza
meg bruttó 284.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben az
„általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

: 785/2016. (IX. 29.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város közigazgatási területén található utasvárók
rossz állapotú polikarbonát tetőinek a cseréjével a Kormos Gábor egyéni vállalkozót (székhely: 3014 Hort, Rákóczi
út 92.) bízza meg bruttó 490.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben az
„általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

: 786/2016. (IX. 29.) sz. zü. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Városgondnokság intézményvezetői
(magasabb vezetői) feladatait ellátó Vörös József intézményvezetői megbízásáról való lemondását 2016.
szeptember 30. napi hatállyal. A képviselő-testület Vörös József intézményvezetőt a lemondási idő alól mentesíti
és hozzájárul az intézményben az eredeti munkakörében történő továbbfoglalkoztatásához, ennek megfelelően
kinevezésének módosítását és illetményének a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
szerinti megállapítását rendeli el.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 30. (munkajogi dokumentumok kiadására)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 787/2016. (IX. 29.) sz. zü. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgondnokság intézményvezetői (magasabb
vezetői) feladatainak ellátásával Papp Lászlót bízza meg 2016. október 1. napjával az intézmény magasabb
vezetői pályázatának eredményes lefolytatásáig, de legkésőbb 2016. december 31. napjáig.
Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató
feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél tárgyú 77/1993.(V.12.) Korm. rendelet alapján az alábbiak
szerint állapítja meg:
- az F fizetési osztály 9 fizetési fokozat garantált illetménye:
159.515,- Ft
- összesen kerekítve:
159.500,- Ft
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész):
240.500,- Ft
- magasabb vezetői pótlék (250%):
50.000,- Ft
- mindösszesen:
450.000,- Ft”

Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 30. (munkajogi dokumentumok kiadására)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 788/2016. (IX. 29.) sz. zü. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgondnokság (székhely: 3000 Hatvan, Szepes
B. u. 2.) elnevezésű intézmény intézményvezetői (magasabb vezető) beosztására vonatkozó nyilvános pályázati
felhívást tesz közzé a határozat mellékletét képező tartalommal.”
Határidő
Felelős

: 2016. október 15. (pályázati felhívás közzétételére)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Hatvan Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Hatvani Városgondnokság
intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony műszaki koordinátor munkakörben (4 hónap próbaidő kikötésével)
Foglakoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2017.01.01. – 2019.12.31-ig. szól.
A munkavégzés helye:
3000 Hatvan, Szepes Béla u 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Hatvani Városgondnokság felelős vezetője az intézményvezető. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes
működéséért, takarékos és hatékony gazdálkodásáért, a megbízatása alatt gyakorolja a munkáltatói jogokat az
intézményi dolgozók felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály
vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Felelős az intézmény alapító
okiratában meghatározott önkormányzati közszolgáltatások biztosításának kellő minőségi szintű ellátásáért. Felel az
intézmény gazdálkodásának rendjéért, az éves költségvetésének megbízatása alatt időarányos betartásáért, a
költségvetési bevételek megszerzésének teljesítéséért. Képviseli az intézményt, mint önkormányzati közszolgáltatást
nyújtó intézményt. Az intézmény feladatellátására vonatkozóan munkatervet készít. Gondoskodik a törvényesség és
munkafegyelem megtartásáról, eljár a hatáskörbe utalt minden egyéb ügyben.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi
önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél 77/1993.(V.12.)
Korm. rendelet az irányadók.
Pályázati feltételek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § és 20/A § rendelkezési az
irányadók.
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előéletű,
• cselekvőképesség,
• gazdasági vagy műszaki egyetemi vagy főiskolai szintű szakirányú végzettség
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
• a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• legalább 3 év vezetői tapasztalat.
• intézmény működtetésében, vagy költségvetési gazdálkodásában szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (telefonos elérhetőség feltüntetése szükséges), mely tartalmazza a
korábbi munkahelyeket is,
• a pályázó az intézmény vezetésére, fejlesztésre vonatkozó programja,
• a végzettséget igazoló okmányok másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi keltezésű erkölcsi bizonyítvány,
• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésnél a Kjt. 41. § és a 43. §- a alapján
összeférhetetlenség nem áll fenn.
• nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik, valamint a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása,
• nyilatkozat, hogy az illetékes bizottsági ülések, valamint a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához
hozzájárul-e.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal humánpolitikai
tanácsadója nyújt a 06-37-542-307-es telefonszámon.
A pályázat érvényessége:
A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai követelménynek egyaránt megfelel.
Hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth tér
2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a beosztás
megnevezését: intézményvezető
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által
létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság
hallgatja meg. A pályázat eredményéről a Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt a 2016. decemberi
testületi ülésen.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– Hatvan város honlapja – www.hatvan.hu
– Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapja – www.kozigallas.gov.hu

KIVONAT
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 29-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből
Napirendi pont címe:
Tájékoztató önkormányzati képviselő lemondásáról
Előterjesztő, előadó: Horváth Richárd polgármester
Kivonat szövege:
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzati képviselő lemondásáról szóló tájékoztatót és azt az írásbeli
előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.”

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

