2016. évi 7. szám

2016. április 1.

TARTALOMJEGYZÉK

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

• 9/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
• 10/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelete
a Hatvan város területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 7/2016. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról

2016. MÁRCIUS 31-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § (1) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R. 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A R. 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet 2016. április 2-án lép hatályba, és 2016. április 3-án hatályát veszti.
Hatvan, 2016. március 31.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester
1 melléklet a 9/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat
2016. évi intézményi és személyi térítési díja
A

B

C

1.

Szolgáltatás

Szt. 115. § (1) bekezdése
alapján számított
intézményi térítési díj

A fenntartó által meghatározott
személyi térítési díj

2.

Étkeztetés

3.

4.

795 Ft/adag

ebéd: 590 Ft/adag
szállítás: 120 Ft/adag

Szociális segítés:
1.180 Ft/óra

600 Ft/óra

Személyi gondozás:
1.180 Ft/óra

600 Ft óra

900 Ft/nap
Külön szolgáltatásként
igényelhető
tízórai, uzsonna:
315Ft/adag áron

tartózkodás: 0 Ft
Külön szolgáltatásként igényelhető
tízórai, uzsonna: 315Ft/adag áron

Házi segítségnyújtás

Idősek nappali ellátása

5.

Fogyatékkal élők nappali
ellátása

3.240 Ft/nap
3x-i étkezés: 1.220 Ft

tartózkodás: 0 Ft
3 x-i étkezés: 1.220 Ft
(ebből: ebéd: 590 Ft/adag,
tízórai: 315 Ft/adag
uzsonna: 315 Ft/adag)

6.

Támogató szolgáltatás
szociálisan rászorult

szállítás: 325 Ft/km
személyi segítés: 1.635
Ft/óra

szállítás: 120 Ft/km
személyi segítés: 520 Ft/óra”

2. melléklet a 9/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Házi segítségnyújtás
Szociális segítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Jövedelem
összege

Jövedelemmel
nem
rendelkező

28.500 Ft
alatt

28.50142.750

42.75157.000

57.00171.250

71.25185.500

85.50199.750

99.751
felett

2

Óradíj

Térítésmentes

100

200

300

400

500

600

Térítésmentes

Személyi gondozás

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Jövedelem
összege

Jövedelemmel
nem
rendelkező

28.500 Ft
alatt

28.50142.750

42.75157.000

57.00171.250

71.25185.500

85.50199.750

99.751
felett

2

Óradíj

Térítésmentes

Térítésmentes

100

200

300

400

500

600

A szociális segítés, személyi gondozás szolgáltatásaként mosatás kérhető, a következő térítési díj megfizetése
mellett: 300 Ft/adag.”
3. melléklet a 9/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet a 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Támogató szolgálat személyi térítési díja*
A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Jövedelem
összege

Jövedelemmel
nem
rendelkező

28.500
Ft alatt

28.50137.050

37.05145.600

45.60154.150

54.15162.700

62.70171.250

71.25185.500

2

Személyi
segítés
óradíja

170

240

310

380

450

520

3

Km díj

Térítésmentes
60

90

120

1.

A szociálisan nem rászorult igénybe vevők a javasolt személyi térítési díj megfizetésével vehetik igénybe
a szolgáltatást:
1.1. Személyi szállítás számított önköltsége: 400 Ft/km, javasolt személyi térítési díja: 350 Ft/km.
1.2. Személyi segítés számított önköltsége: 905 Ft/óra, javasolt személyi térítési díja: 1.120 Ft/óra.”
* rászorultság fogalma alatt a vakok személyi járadékában, fogyatékossági támogatásban, emelt összegű családi
pótlékban részesülő rászorulókat kell tekinteni.”

4. melléklet a 9/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
„9. melléklet a 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Idősek klubjának külön szolgáltatásként nyújtott étkeztetés személyi térítési díja
A

B

C

D

E

F

G

H

Jövedelem

Jövedelemmel

28.500

28.501-

42.751-

57.001-

71.251-

85.501 Ft

összege

nem rendelkező

Ft alatt

42.750

57.000

71.250

85.500

felett

2

Tízórai

Térítésmentes

50

100

150

200

250

315

3

Uzsonna

Térítésmentes

50

100

150

200

250

315

1

1.

Jogszabályi változás miatt az idősek nappali ellátásának 2010. január 1-jétől nem része az étkeztetés. A
tízórai és uzsonna külön szolgáltatásként a vásárolt élelem árának megfelelően kerül meghatározásra.

2.

A idősek klubja szolgáltatásaként mosatás kérhető, a következő térítési díj megfizetése mellett: 300
Ft/adag.”

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelete
a Hatvan város területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Hatvan város területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A behajtási engedélyért a kérelmezőnek a súlykorlátozást előíró közúti jelzőtáblákkal jelzett útszakaszokról
szóló 1. függelékének A.) pontjában felsorolt közterületek esetében a kérelem benyújtásával egyidejűleg díjat kell
fizetnie, melynek mértékét a 2. melléklet tartalmazza.”
2. § A R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2016. április 2-án lép hatályba, és 2016. április 3-án hatályát veszti.
Hatvan, 2016. március 31.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester
1. melléklet a 10/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
A behajtási engedély díja

Időtartam

Díj összege
3,5 t-tól 7,5 t-ig

Díj összege 7,5 t felett

1 nap

500,- Ft/nap

1.000,- Ft/nap

1 hét

2.500,- Ft/hét

5.000,- Ft/hét

1 hónap

8.000,- Ft/hó

16.000,- Ft/hó

1 év
40.000,- Ft/év
A 3. § (3) bekezdés c) pontja esetén díjat nem kell fizetni.”

80.000,- Ft/év

1. függelék
A súlykorlátozást előíró közúti jelzőtáblákkal jelzett útszakaszok
A.) Díjfizetős közterületek:
1. Mészáros Lázár út,
2. Május 1. utca.
B.) Díjmentes, de behajtási engedély köteles közterületek:
1. Bajcsy-Zsilinszky út,
2. Kisfaludy utca,
3. Kölcsey Ferenc utca,
4. Apafi utca,
5. Zöldfa utca,
6. Móra Ferenc utca,
7. Thurzó utca,
8. Báthori István utca,
9. Wesselényi utca,
10. Baross Gábor utca,
11. Vécsey utca,
12. Csaba utca.
„Lakó-pihenő övezet”
1. Kastélykert utca,
2. Ifjúság utca,
3. Pázsit utcai lakótelep,
4. Hajós Alfréd utca.

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. MÁRCIUS 31-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI
Határozat száma

: 184/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. március 31-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 a gyermekfoglalkoztató és az élménytér, valamint a Nagy Endre rendezvényterem belépőés teremhasználati díjainak módosításáról
2. Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának betöltéséről
3. Előterjesztés könyvvizsgálói feladatok ellátásáról szóló megbízási szerződés közös megegyezéssel
történő megszüntetéséről
4. Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Intézmény alapító okiratának módosításáról
5. Előterjesztés a Hagyaték Minősítő Bizottság megszüntetéséről
6. Előterjesztés a Civil Alap 2016. évi februári pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról
Előterjesztő, előadó az 1-6. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
7. Beszámoló a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő, előadó: dr. Szikszai Márta jegyző
8. Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 2016. évi támogatásról
9. Előterjesztés az FC Hatvan Egyesület részére támogatási kérelem benyújtásához szükséges döntésekről
10. Előterjesztés az FC Hatvan Egyesületnek nyújtandó támogatásról
11. Előterjesztés a Horváth Racing Technologies Sportegyesülettel megkötött támogatási szerződés
módosításáról
12. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
13. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat szervezeti és működési
szabályzatának, és szakmai programjának módosításáról
14. Előterjesztés a „Támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást és
szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek
fejlesztése ” című pályázat benyújtásáról
15. Előterjesztés a muzeális intézmények szakmai támogatásáról szóló pályázatról
16. Előterjesztés a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázat
benyújtásáról
17. Előterjesztés Hatvan város területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 7/2016. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
18. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló strandfürdő területén lévő konyha, étterem és söröző
bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról
19. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 3018/2/A/3 hrsz.-ú ingatlan bérbe adására vonatkozó
pályázat kiírásáról
20. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló hatvani 989/5, 989/6 és 3240 hrsz.-ú területek építési
telekként történő elidegenítésére vonatkozó pályázatok kiírásáról
21. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló, gazdaságosan fel nem újítható lakások elidegenítéséről
szóló pályázatok kiírásáról
22. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú Hatvan, külterületi 0352/1 hrsz.-ú földrészlet cseréjével
kapcsolatos döntésről
23. Előterjesztés útfelújításokkal kapcsolatos döntésekről
24. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
25. Előterjesztés gépjárművek önkormányzati tulajdonba kerüléséről
26. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervéről
27. Előterjesztés az „1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba történő bevezetése” elnevezésű közbeszerzési
eljárás megindításáról
28. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel
kapcsolatos döntésekről
29. Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak karbantartásáról
Előterjesztő, előadó a 8-29. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
30. Egyebek”
Határozat száma

: 185/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 102., 104., 106., 131. (II. 26.), 223. (III. 26.), 315. (IV. 30.),
401., 408. (V. 28.), 520. (VII. 3.), 534. (VII. 16.), 557. (VIII. 10.), 584., 587. (IX. 3.), 672. (IX. 24.), 741., 748. (X.

29.), 797., 798., 799., 800., 801., 802., 803., 804., 817. (XI. 26.), 875., 876., 883., 884., 885., 886., 887., 888.,
889., 890., 899. (XII. 17.), 913. (XII. 29.) 2015. évi; a 23., 24., 25., 27., 28., 36., 37., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45.,
47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 60., 62., 63., 64. (I. 28.), 67., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76.,
77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98. (II. 11.), 101., 102., 104.,
106., 108., 125., 126., 127., 128., 129., 130., 131., 132., 144., 146., 147., 154., 166. (II. 25.) 2016. évi lejárt
határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja.”
Határozat száma

: 186/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. által üzemeltetett gyermekfoglalkoztató, élménytér és a Nagy Endre
Rendezvényterem belépőjegy árait, valamint terembérleti díjait 2016. április 1. napjától a jelen 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. április 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

0

0

0

Fogyatékkal élő

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

600

300

480

0

0

0

500

250

400

Felnőtt csoport (min. 10 fő)

Gyermekfoglalkoztató
3-12 éves kor között
3-éves kor alatt
Csoport esetén ( min 10 fő)

Élménytér bérleti díjak
Helyiség

mennyiség

nettó

ÁFA

Díj
Nagy Endre rendezvényterem

alkalom

bruttó
Díj

Ft

Ft

Ft

200 000

54 000

254 000

Nagy Endre rendezvényterem óradíjas
alapdíj
plusz óradíj
Gyermekfoglalkoztató épülete

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

Gyermekfoglalkoztató épülete óradíjas
alapdíj
plusz óradíj
Határozat száma

: 187/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan Radnóti tér
5331/24 hrsz.) igazgatójává (magasabb vezetőjévé) 2016. április 1. napjától 2021. március 31. napjáig tartó
határozott időre Sinkovics Erikát nevezi ki. 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 I fizetési osztály 12 fizetési fokozat garantált illetménye:
242.465,- Ft
Határozat száma

: 188/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozóan a GMB
Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft.-vel (székhely: 1097 Budapest, Vaskapu u. 1/a., telephely: 5100 Jászberény,
Zírzen Janka u. 6, kamarai bejegyzés száma 001919, a könyvvizsgálatért személyében felelős személy: Gulyás
Csaba bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma: 007120) megkötött megbízási szerződést közös
megegyezéssel 2016. április 30. napjával megszünteti.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen határozat
mellékletét képező megbízási szerződést megszüntető okirat aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2016. április 30. (aláírásra)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Megbízási szerződést közös megegyezéssel megszüntető okirat
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről:
Hatvan Város Önkormányzata
- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- törzsszáma: 729392
- adószáma: 15729394-2-10
- képviseli: Horváth Richárd polgármester
- mint megbízó
másrészről:

GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft.
- székhelye: 1097 Budapest, Vaskapu u. 1/a.
- kamarai bejegyzés száma: 001919
- adószáma: 11500078-2-43
- képviseli: Gulyás Csaba ügyvezető
- mint megbízott ( a továbbiakban, megbízott)

között az alábbi feltételek mellett:
1./

Felek egymással megbízási szerződést kötöttek 2011. június 1-jétől határozatlan időtartamra könyvvizsgálói
feladatok ellátása tárgyában.

2./

Felek a megbízási szerződést közös megegyezéssel 2016. április 30. napjával megszüntetik.

3./

Megbízó vállalja, hogy a megbízott részére a megbízási szerződésben meghatározott megbízási díjat a szerződés
megszüntetésének napjáig megfizeti és a megbízott ellátja a szerződésben vállalt feladatait.

4./

Megbízott nyilatkozza, hogy amennyiben részére az okirat 3./ pontjában meghatározott megbízási díj
megfizetésre kerül, úgy a felek közötti jogviszonyból további követelése, illetőleg igénye megbízóval szemben
nincs.

5./

Megbízott a megbízási szerződésben foglaltak szerint köteles a feladata ellátásához szükséges információkat,
adatokat, dokumentumokat, hozzáféréseket a megbízó által megjelölt személy részére teljes körűen és
haladéktalanul átadni. Megbízott köteles a megbízási szerződésben meghatározott titoktartás a jogviszony
megszűnését követően is kártérítés terhe mellett megőrizni.

6./

Felek között vitás kérdés nincs.

Jelen okiratot felek elolvasás és kellő megértés után saját kezűleg, jóváhagyólag írták alá.
Hatvan, 2016. …………………….
Hatvan Város Önkormányzata
képv.: Horváth Richárd polgármester
megbízó
Határozat száma

GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft.
képv.: Gulyás Csaba ügyvezető
megbízott
: 189/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhelye: 3000 Hatvan,
Temető u. 14/a.) 65/2015. (II. 18.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott és egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. A képviselőtestület a módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot.”
Határidő
Felelős

: 2016. április 4.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

(A 189/2016. (III. 31.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!)
Határozat száma

: 190/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 945/2014. (XII. 11.) számú határozata alapján megválasztott
Hagyaték Minősítő Bizottságot megszünteti.”
Határidő
Felelős

: 2016. április 8. (tájékoztatásra)
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 191/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Nemzetiségi keret első félévi keretösszegét, 100.000,- Ft-ot pályázat
hiányában, továbbá a Szociális és egészségügyi keretből 150.000,- Ft-ot átcsoportosít az Egyházi keret első félévi
keretösszegéhez, mely így 500.000 Ft-ra módosul.”
Határidő
Felelős

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

: 192/2016. (III. 31.) 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 keret első félévi keretösszegéből
170.000,- Ft-ot átcsoportosít az Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató kerethez a nagy számú
beérkezett pályázatokra tekintettel, mely így 3.670.000 Ft-ra módosul.”
Határidő
Felelős

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

: 193/2016. (III. 31.) 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 jelen 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. április 21. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keretre benyújtott pályázatok
(A rendelkezésre álló első félévi pályázati keretösszeg összesen: 3.670.000,- Ft)
Igényelt
összeg

Javasolt
(megszavazott)
összeg

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

200 000 Ft

200 000 Ft

Gáspár András Bajtársi Egyesület

Hagyomány és jelen

200 000 Ft

100 000 Ft

Hatvan a Tanügynek Közhasznú
Alapítvány

Alapműveleti Matematikaverseny megyei
fordulójának és eredményhirdetésének
lebonyolítása

183 000 Ft

50 000 Ft

Észak-Magyarországi SM Egyesület

Országos Roadshow az SM betegekért

200 000 Ft

50 000 Ft

Hatvani Tűzkerék Alapítvány

A lelki elsősegély telefonszolgálat önkéntes
stábjának szupervíziója és szakmai
továbbképzése

200 000 Ft

50 000 Ft

Ady Endre Könyvtár – Vitézi Rend
Hatvanban

Vitézi Rend Hatvanban

150 000 Ft

50 000 Ft

Hatvani Óvodás Gyermekmosoly
Közhasznú Alapítvány

Udvari játékok pótlása

200 000 Ft

50 000 Ft

Ratkó József Közművelődési Egyesület

Irodalmi ismeretterjesztés

150 000 Ft

50 000 Ft

„Karrier” Nemzetközi Oktatási és
Művészeti Közhasznú Alapítvány

Tótpál Szilvia kurzuszáró hangverseny 10.
évfordulója

200 000 Ft

100 000 Ft

Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület

Együtt az áldozatokért

200 000 Ft

50 000 Ft

Maasluis-Hatvan Testvérvárosi Egyesület

Maasluis-Hatvan Testvérvárosi Egyesület
2016. I. félévi programjai

200 000 Ft

200 000 Ft

Polifónia Egyesület

A Polifónia vegyeskar vendégszereplése
Erdélyben

200 000 Ft

100 000 Ft

Új-hatvani Szent István Alapítvány

Irodai eszközök beszerzése

165 000 Ft

50 000 Ft

Hatvani Civil Műhely (VOKE)

Tavaszi közösségi programok

200 000 Ft

50 000 Ft

Irodalmi Műhely Dali (VOKE)

Hatvani emberek – Hatvani történetek

200 000 Ft

50 000 Ft

Hatvani Vasútbarát Klub (VOKE)

Hatvan és a Vasút programsorozat

200 000 Ft

50 000 Ft

Drámajáték- Dali (VOKE)

Drámajátékok, gyermekfoglalkozások a
Daliban

200 000 Ft

50 000 Ft

Kézügyes Kreatív Kör (VOKE)

Játszóházak a Kézügyes kreatív kör
vezetésével

200 000 Ft

50 000 Ft

Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas Klub

Tavaszi Rendezvénysorozat 2016.

200 000 Ft

200 000 Ft

Hatvani Szimfónikus Zenekar

Tavaszi koncert, testvérvárosi előkészítése,
szervezése

200 000 Ft

200 000 Ft

Fotografikus Műhely Dali

Hatvan 24 órában fotográfiákon

200 000 Ft

50 000 Ft

Alapítvány az I. István Általános Iskola
támogatására

Az iskola rendezvényeihez való hozzájárulás

200 000 Ft

50 000 Ft

Pályázó szervezet neve

A pályázat címe

Grassalkovich Énekegyüttes Kulturális
Egyesület

Nemzetközi Éneklő Hét továbbképző
programon való részvétel

200 000 Ft

100 000 Ft

Hatvankodók Néptánc Közhasznú
Egyesület

Hatvankodók Néptánc Együttes működési
költségeinek támogatása

200 000 Ft

100 000 Ft

Hatvani Környezetvédő Egyesület

Környezeti neveléssel a térségi
környezetvédelemért

200 000 Ft

50 000 Ft

Hatvani Óvodásokért Alapítvány

„A mesék csodálatos világa”

200 000 Ft

50 000 Ft

Újhatvani Római Katolikus Általános
Iskola – SZIRKÉK Énekegyüttese

Kristályóriás

200 000 Ft

100 000 Ft

Bajza József Gimnázium és Szki. - Ifjú
Publicisták csoportja

A magyar nyelv hete

200 000 Ft

50 000 Ft

Bajza József Gimnázium és Szki. Természetismereti és környezetvédelmi
csoport

Geoszféra

200 000 Ft

50 000 Ft

Bajza József Gimnázium és Szki. - „Bajzás
Tudományos diákkör
géniuszok” csoportja

200 000 Ft

50 000 Ft

Bajza József Gimnázium és Szki. Kutakodj csoport

Digitális témahét

200 000 Ft

50 000 Ft

Hatvan Vörösmarty téri Óvodásokért
Alapítvány

„ Három kívánság”

200 000 Ft

50 000 Ft

60 Slam (Grassalkovich Művelődési Ház)

A 60 Slam arculati elemeinek fejlesztése,
javítása

200 000 Ft

40 000 Ft

Anonymus 60 Zenekar (GMH)

Saját, korszerű zenekari kellékek beszerzése

200 000 Ft

40 000 Ft

Dalvarázs Show Kórus (GMH)

A Dalvarázs Show Kórus technikai
eszközeinek fejlesztése

200 000 Ft

50 000 Ft

Diagnózis zenekar (GMH)

Fénytechnika

200 000 Ft

40 000 Ft

Falcon zenekar (GMH)

A falcon zenekar videoklip készítése, koncert
szervezése, hangszerek és technikai eszközök
vásárlása

200 000 Ft

40 000 Ft

Tükrös terem bérlés és versenyre utaztatás

200 000 Ft

40 000 Ft

Hatvani Fiúk zenekar (GMH)

A Hatvani Fiúk zenekar hangtechnikai
feltételeinek javítása

200 000 Ft

40 000 Ft

HCHC zenekar (GMH)

HCHC zenekar technikai feltételeinek javítása

180 860 Ft

40 000 Ft

200 000 Ft

40 000 Ft

Hatvani Akrobatikus Rock and Roll
csoport (GMH)

Játszóházvezetők Alkotóközössége (GMH) Kézműves játszóházak megtartása
Kreatív 60 Országos Térzenefesztivál

Tiszteletdíjak, reklám, propaganda anyagok
költségei

200 000 Ft

40 000 Ft

Mesevilág kör (GMH)

Interaktív társasjátékok megtartása

190 000 Ft

40 000 Ft

Naplemente Nyugdíjasklub (GMH)

A Naplemente Nyugdíjasklub kiemelt első
féléves programjainak támogatása

200 000 Ft

200 000 Ft

Németi Gábor Honismereti Kör (GMH)

Ipolytarnóci kirándulás költségei

80 000 Ft

40 000 Ft

Nóta Klub (GMH)

III. Regionális Magyarnóta verseny és Gála
megrendezésének költségei

200 000 Ft

80 000 Ft

Ős Treff zenekar (GMH)

Az Ős Treff zenekar technikai feltételeinek
javítása

200 000 Ft

40 000 Ft

Rockin'Rock Cats (GMH)

17. Wild Cat Night fellépőinek tiszteletdíja

200 000 Ft

40 000 Ft

Saffron zenekar (GMH)

A Saffron zenekar felszerelésének bővítése

200 000 Ft

40 000 Ft

Shadows Club 60 zenekar (GMH)

A Shadows Club 60 zenekar technikai
eszközeinek fejlesztése

165 900 Ft

80 000 Ft

SKArabeus Superheroes zenekar (GMH)

A zenekar technikai feltételeinek javítása

200 000 Ft

80 000 Ft

Treff zenekar (GMH)

A zenekar kellékeinek korszerűsítése,
fénytechnika

200 000 Ft

40 000 Ft

ZEN jóga klub (GMH)

A ZEN jóga klub felszereléseinek bővítése

200 000 Ft

40 000 Ft

Hajléktalanok Érdekvédelmi
Konföderációja

Tüzifa

65 000 Ft

0 Ft

Petőfibányai Lóbarát, Természetvédő és
Hagyományőrző Közhasznú Egyesület

Hatvani Környezetvédelmi lovas
járőrszolgálat

200 000 Ft

40 000 Ft

10 439 760 Ft

3 670 000 Ft

Összesen: 55 pályázat
Határozat száma

: 194/2016. (III. 31.) 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 jelen 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. április 21. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Sportfeladatokat, célokat támogató keretre benyújtott pályázatok
(A rendelkezésre álló első félévi pályázati keretösszeg összesen: 1 570 000,- Ft)

Pályázó szervezet neve

A pályázat címe

Igényelt
összeg

Javasolt
(megszavazott)
összeg

Hatvani Sakk-Kör

A Hatvani Sakk- Kör működésének költsége

200 000 Ft

170 000 Ft

Pulzus Sport Egyesület

A Pulzus SE sportversenyen való
részvételének támogatása (MK1., MK2.
Diákolimpia országos döntő)

200 000 Ft

100 000 Ft

Nyári tábor

200 000 Ft

100 000 Ft

Sportstuff Kerékpáros Sportegyesület

Kerékpár versenyeken való részvétel
támogatása

200 000 Ft

100 000 Ft

ITF Harcművészetekért Alapítvány

Külföldi versenyek utazás-szállás és nevezési
díjainak költségei, valamint a nyári edzőtábor
költségei egy részének fedezése

200 000 Ft

200 000 Ft

Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és
Képességfejlesztő Általános Iskola
sportköre

Játékos sportverseny szervezése

191 400 Ft

100 000 Ft

Újszerű Technikai Sportok Egyesülete

Roncsderby Európa-bajnokság Hatvan

200 000 Ft

200 000 Ft

Hatvani Vasutas Lövészklub

Versenyek szervezésének, valamint
működéssel összefüggő feladatok támogatása

200 000 Ft

100 000 Ft

Hatvani Tenisz Klub Sportegyesület

Óvodások és általános iskolások oktatása a
Hatvani Tenisz Centrumban

200 000 Ft

150 000 Ft

Sport- és egészségnap a Bajzában

200 000 Ft

75 000 Ft

BSI Futónagykövet csoport

A BSI Futónagykövet Hatvan csoport
működésének támogatása

200 000 Ft

75 000 Ft

Hatvani Thaibox Egyesület

Hatvani Május 01.-i szabadtéri küzdősport

200 000 Ft

200 000 Ft

Lélegzet Gyermek és Ifjúságvédelmi
Képességfejlesztő Alapítvány

Bajza József Gimnázium és
Szakközépiskola - Egészséges életmód a
Bajzában csoport

kupa a városi rendezvény keretén belül
Összesen: 12 pályázat

2 391 400 Ft
Határozat száma

1 570 000 Ft

: 195/2016. (III. 31.) 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 jelen 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. április 21. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

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

Javasolt
(megszavazott)
összeg

Irgalmasság éve

200 000 Ft

100 000 Ft

Hatvani Jókai úti Óvodáért Alapítvány

A Varázskapu Óvoda tornaszobai
eszközeinek gazdagítása

200 000 Ft

80 000 Ft

Corelli-60 Zenéért és Gyermekekért
Közhasznú Alapítvány

„Kazami koncertek 2016/1” a Grassalkovichkastély dísztermében

200 000 Ft

60 000 Ft

Kocsis Albert Zeneiskola – Zeneiskolai
tehetségfejlesztő csoportja

Zeneiskolai nyári tábor

200 000 Ft

60 000 Ft

Brunszvik Kisded Alapítvány

Családi gyermekhét az óvodában

200 000 Ft

60 000 Ft

Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és
Képességfejlesztő Általános Iskola
Diákönkormányzata

Közösségteremtő programok tárgyi
eszközeinek fejlesztése” projektor

197 000 Ft

60 000 Ft

Hatvani Szent István Általános Iskola
Diákönkormányzata

Az erkölcsi esztétikai igény kialakítása a
Hatvani Szent István Általános Iskola
közösségi programjain keresztül

200 000 Ft

60 000 Ft

Csilingelő Közhasznú Alapítvány

A Csilingelő Közhasznú Alapítvány nyári
táborainak segítése, támogatása

200 000 Ft

60 000 Ft

Protokoll verseny

200 000 Ft

60 000 Ft

A Corelli Consort zenei ismeretterjesztő
sorozata a Bajza Jószef Gimnázium tanulói
számára

200 000 Ft

150 000 Ft

1 997 000 Ft

750 000 Ft

Pályázó szervezet neve
Újhatvani Római Katolikus Általános
Iskola Diákönkormányzata

Hatvani Bajza József Gimnázium és
Szakközépiskola – Protokoll csoport
Grassalkovich Művelődési Ház a Corelli
Consort nevében

A pályázat címe

Összesen: 10 pályázat
Határozat száma

: 196/2016. (III. 31.) 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 jelen 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. április 21. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Egyházi keretre benyújtott pályázatok
(A rendelkezésre álló első félévi pályázati keretösszeg összesen: 500 000,- Ft)

Pályázó szervezet neve

A pályázat címe

Igényelt
összeg

Javasolt
(megszavazott)
összeg

Hatvan Belvárosi Római Katolikus
Egyházközség

A város lakosait, gyermekeit érintő
szabadidős program szervezése

200 000 Ft

100 000 Ft

Hatvan Belvárosi Római Katolikus
Egyházközség Szent Adalbert Kórusa

Egyházi kórustalálkozóra felkészítő tréning

200 000 Ft

100 000 Ft

Újvárosi Római Katolikus Plébánia –
Ifjúsági Hittancsoport

Ifjúsági hittantábor

200 000 Ft

100 000 Ft

Újvárosi Római Katolikus Plébánia – Szent „Szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből!”
István Általános Iskola hittanos csoportja Rászoruló gyermekek hittantábora

200 000 Ft

100 000 Ft

Újvárosi Római katolikus Plébánia –
URKAI hittan csoportja

200 000 Ft

100 000 Ft

1 000 000 Ft

500 000 Ft

A barátság Krisztusban összeköt! Nyári tábor
a Katolikus Általános Iskolának

Összesen: 5 pályázat
Határozat száma

: 197/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok alapján a
jelen határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt civil szervezeteket. 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. április 21. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok
(A rendelkezésre álló első félévi pályázati keretösszeg összesen: 300 000,- Ft)

Pályázó szervezet neve
Hatvan Város és Környéke
Mozgáskorlátozottainak Egyesülete
Brunszvik Kisded Alapítvány

Igényelt
összeg

Javasolt
(megszavazott)
összeg

Fogyatékkal élők részére Apcon egész napos
rendezvény megtartása

200 000 Ft

150 000 Ft

„Ismerjük meg a Mátrát!” Óvodai túra sorozat
indítása

200 000 Ft

150 000 Ft

A pályázat címe

Összesen: 2 pályázat

300 000 Ft
Határozat száma

: 198/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.”
Határozat száma

: 199/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat melléklete
szerinti tartalommal – a Hatvani 5. Sz. Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 13.), melyben
2016. évre 173.280,- Ft, azaz Egyszázhetvenháromezer-kettőszáznyolcvan forint támogatást nyújt az iskolai
diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2016. április 1-jétől 2016. december 31-ig kerül
megkötésre.

A 2016. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati
rendelet 2/d. mellékletében az „Oktatási Intézmények fenntartási költsége” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2016. április 1. (a megállapodás megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Együttműködési megállapodás

Amely létrejött egyrészről
Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH statisztikai számjel:15729394-8411321-10; adószám:15729394-2-10; bankszámlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10403538-4957505156561001; képviseli: Horváth Richárd polgármester; továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről a
Hatvani 5. Sz. Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 13.; OM azonosító: 201495; adószám:
15792778-2-10; bankszámlaszám: 10403538-50526551-77511006; képviseli: Gincli Lajosné intézményvezető;
továbbiakban: Intézmény)
(továbbiakban együtt: Felek) között abból a célból, hogy az iskolai diáksportélet új lendületet vegyen. Az iskolai
diáksport sportszerellátottsága javuljon. A tehetségkutatás és kiválasztás szervezett keretek között valósuljon meg.
A tehetségkutatásban és kiválasztásban résztvevő testnevelő tanárokat még érdekeltebbé tegye.
1.

Az Intézmény vállalja, hogy intézményen belüli tehetségkutató, kiválasztó versenyeket - osztályon belül és
osztályok közötti (korcsoportos) szinten - megszervezi atlétika, labdarúgás és kézilabda sportágakban.

2.

Az Intézmény vállalja, hogy intézménye válogatott csapatait versenyezteti az intézmények között
megszervezett városi szintű tehetségkutató, kiválasztó versenyeken. Ösztönzi tanulóit, hogy a diákokat
érintő városi tömegsport versenyeken minél nagyobb számban versenyzőként részt vegyenek.

3.

Az Intézmény vállalja, hogy javítja az intézményi diáksport sportszer-ellátottságát.

4.

Az Intézmény vezetője – akadályoztatása esetén a helyettesítésére jogosult személy – az Intézmény
jelen együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítéséről, beszámol Hatvan Város
Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2016.
december hónapban megtartott rendes ülésén.

5.

Az Intézmény írásos beszámolójához mellékeli a feladatok megvalósulását bizonyító dokumentumokat
(versenykiírásokat, jegyzőkönyveket, versenynaptárt, fotókat, esetleg, újságcikkeket).

6.

Az Önkormányzat vállalja, hogy az 1-5. pontban leírt feladatok megvalósulása érdekében a 2015. október
1-jei statisztikában feltüntetett létszám alapján, 570,- Ft/fő fejkvóta szerint összesen 173.280,- Ft, azaz
Egyszázhetvenháromezer-kettőszáznyolcvan Ft összeget biztosít.

7.

Az intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy a 6. pontban megjelölt összeg 60%-át a tehetségkutató és
kiválasztó versenyek versenydíjazására és a versenyeket lebonyolító testnevelő tanárok költségtérítésére,
40%-át az intézmény diáksportjának sportszerellátása javítására fordítja. A sportszereket az
Önkormányzat által meghatározott kereskedelmi egységben/egységekben szerzi be.

8.

Az Intézmény – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezésére tekintettel – a
támogatás felhasználásáról köteles az elszámolást benyújtani az Önkormányzat részére.

9.

A támogatási összeg elszámolása az alábbiak szerint történik:
A 6. pont szerinti támogatási összegről az Intézmény a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal
Gazdálkodási Irodája felé legkésőbb 2017. január 31-ig köteles elszámolni.
Az elszámoláshoz be kell nyújtani:
- az Intézmény nevére szólóan felmerült és az elszámolás körébe tartozó számlák másolatait,
- az összesített kimutatást a támogatás felhasználásáról,
- a kifizetés tényét igazoló dokumentumok másolatait (átutalási megbízás másolata, kiadási
pénztárbizonylat másolata stb.).

10.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha az Intézmény a támogatás összegét nem az 1-5.
pontokban felsorolt célokra fordítja, vagy ha a 9. pontban szereplő határidőig nem számol el, úgy az
Intézmény a támogatási összeg visszautalásáról 2017. február 10-ig gondoskodik.

11.

A Felek jelen együttműködési megállapodást 2016. április 1-jétől 2016. december 31-ig, határozott időre
kötik, azt írásban közös megegyezéssel módosíthatják. A megállapodást azonnali hatályú rendkívüli
felmondással bármelyik Fél felmondhatja, amennyiben a másik Fél jelen megállapodásban vállalt
kötelezettségét nem teljesíti.

12.

A Felek lényeges közléseiket írásban, bizonyítható módon hozzák egymás tudomására.

13.

A Felek között vitás kérdés nincs, a jövőben keletkező vitáikat elsősorban békés úton, tárgyalások révén
törekszenek megoldani.

14.

Jelen együttműködési megállapodásra, illetőleg az abban nem rendezett kérdésekre a magyar jog
irányadó szabályait, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt kell alkalmazni.

15.

A Felek jelen együttműködési megállapodást pontról pontra haladva értelmezték, a megállapodás
szövegét, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadták, azt jóváhagyólag aláírták.

16.

A szerződés mellékletét képezi az Intézmény vezetőjének kinevezéséről szóló önkormányzati határozat
másolata és az Intézmény képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírási mintája.

Hatvan, 2016. március 31.
Az Önkormányzat képviseletében
Horváth Richárd polgármester
Határozat száma

Az Intézmény képviseletében
Gincli Lajosné intézményvezető
: 200/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat melléklete
szerinti tartalommal – a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskolával (székhely:
3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.), melyben 2016. évre 237.120,- Ft, azaz Kettőszázharminchétezeregyszázhúsz forint támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2016.
április 1-jétől 2016. december 31-ig kerül megkötésre.
A 2016. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati
rendelet 2/d. mellékletében az „Oktatási Intézmények fenntartási költsége” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2016. április 1. (a megállapodás megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

(A 200/2016. (III. 31.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 201/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat melléklete
szerinti tartalommal – a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.),
melyben 2016. évre 250.800,- Ft, azaz Kettőszázötvenezer-nyolcszáz forint támogatást nyújt az iskolai diáksport
működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2016. április 1-jétől 2016. december 31-ig kerül megkötésre.
A 2016. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati
rendelet 2/d. mellékletében az „Oktatási Intézmények fenntartási költsége” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2016. április 1. (a megállapodás megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

(A 201/2016. (III. 31.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 202/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat melléklete
szerinti tartalommal – a Hatvani Szent István Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.),
melyben 2016. évre 224.010,- Ft, azaz Kettőszázhuszonnégyezer-tíz forint támogatást nyújt az iskolai diáksport
működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2016. április 1-jétől 2016. december 31-ig kerül megkötésre.
A 2016. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati
rendelet 2/d. mellékletében az „Oktatási Intézmények fenntartási költsége” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2016. április 1. (a megállapodás megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

(A 202/2016. (III. 31.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 203/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat melléklete
szerinti tartalommal – a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolával (székhely: 3000 Hatvan, Balassi
Bálint út 17.), melyben 2016. évre 285.570,- Ft, azaz Kettőszáznyolcvanötezer-ötszázhetven forint támogatást
nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2016. április 1-jétől 2016. december
31-ig kerül megkötésre.

A 2016. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati
rendelet 2/d. mellékletében az „Oktatási Intézmények fenntartási költsége” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2016. április 1. (a megállapodás megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

(A 203/2016. (III. 31.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 204/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Futball Club Hatvan Egyesület által a Magyar
Jégkorong Szövetséghez benyújtandó sportfejlesztési programját és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a
Futball Club Hatvan Egyesület által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló
107/2011. (VI.30.) Kormányrendelet alapján a Magyar Jégkorong Szövetséghez benyújtott sportfejlesztési
program támogatásáról szóló, a határozat mellékletét képező nyilatkozat aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2016. április 20.
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

(A 204/2016. (III. 31.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 205/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület által „a látvány-csapatsport
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól” szóló 107/2011. (VI.30.) Kormányrendelet alapján a
Magyar Jégkorong Szövetséghez benyújtandó sportfejlesztései programja megvalósításához – a sportfejlesztési
program elfogadása esetén – a Futball Club Hatvan Egyesület részére 330.000.000.- Ft támogatást biztosít, az
alábbiak szerint:
- a 176/2016. (III.21.) sz. határozat alapján 18.415.000.- Ft-ot a 2016. évi költségvetésből a többlet adó bevétel
terhére biztosította,
- a további 311.585.000.- Ft a 2017. évi költségvetésbe betervezésre kerül.”
Határidő
Felelős

: 2016. április 20.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 206/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodást köt a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei
Magyar Vadászati Múzeum és Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel és a Futball Club Hatvan Egyesülettel a
hatvani 5331/21 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő jégcsarnokra vonatkozóan a jelen határozat mellékletét képező
megállapodás alapján. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét és a Széchenyi Zsigmond
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét a megállapodás
aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2016. április 20.
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda és a Műszaki és Városfejlesztési Iroda
útján

(A 206/2016. (III. 31.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 207/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Futball Club
Hatvan Egyesületnek a „látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló
107/2011. (VI.30.) Kormányrendelet alapján a Magyar Jégkorong Szövetséghez benyújtott sportfejlesztési
programja megvalósításához szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására, eljárási cselekmények
lefolytatására.”
Határidő
Felelős

: 2016. április 20.
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Határozat száma

: 208/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét, hogy a Futball Club Hatvan
Egyesület által – a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a
támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.)
Kormányrendelet alapján – a Magyar Jégkorong Szövetséghez benyújtandó sportfejlesztései programja
megvalósításához szükséges a jelen határozat 1. számú mellékletét képező tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat,
valamint a jelen határozat 2. számú mellékletét képező jelzálogjog bejegyzésre vonatkozó nyilatkozat aláírására.”
Határidő
Felelős

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

(A 208/2016. (III. 31.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!)
Határozat száma

: 209/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az FC Hatvan Egyesület (székhely: 3000
Hatvan, Népkerti Sporttelep 2640 hrsz.) részére az egyesület 2014/2015. évi sportfejlesztési programjában
szereplő élőfüves nagyméretű labdarúgó pálya elkészítéséhez szükséges önerőt bruttó 24.541.811,- Ft
összegben átadott pénzeszközként, támogatásként biztosítja az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a helyi
többlet adóbevétel terhére.”
Határidő
Felelős

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

: 210/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 592/2015. (IX. 3.) sz. határozattal elfogadott a Horváth
Racing Technologies Sportegyesülettel megkötött támogatási szerződést a jelen határozat mellékletét képező
módosító okiratnak megfelelően módosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező támogatási
szerződést módosító okirat aláírására.
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetésében 7.000.000,- Ft
összeget a Szervezetek, alapítványok támogatása előirányzatról átcsoportosít az általános tartalék előirányzatra.”
Határidő
Felelős

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

(A 210/2016. (III. 31.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 211/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi
Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.”
Határidő
Felelős

: 2016. április 1.
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 212/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi
Szolgálat Szakmai Programját.”
Határidő
Felelős

: 2016. április 1.
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 213/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a „Támogató szolgáltatást,
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást
működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése” című pályázati felhívásra gépjármű beszerzésére
vonatkozóan a szállítási szolgáltatás feladat ellátása céljából 100 %-os támogatási intenzitás mellett a
maximálisan igényelhető bruttó 9.000.000 Ft értékben.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtására és a pályázathoz
szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.”

Határidő
Felelős

: 2016. április 11. (pályázat benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 214/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a „Támogató szolgáltatást,
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást
működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése” című pályázati felhívásra informatikai eszközök,
szoftver beszerzésére vonatkozóan a pszichiátriai betegek közösségi ellátása céljából 100 %-os támogatási
intenzitás mellett a maximálisan igényelhető bruttó 150.000 Ft értékben.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtására és a pályázathoz
szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2016. április 11. (pályázat benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 215/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek részére
nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást működtető és befogadott
szolgáltatók feltételeinek fejlesztése” 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.) Tóth Ivett osztályvezető (Műszaki és Városfejlesztési Iroda Pályázati Osztály),
2.) Semperger Katalin igazgató (Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat),
3.) Szabó-Széles Ivett ügyintéző (Műszaki és Városfejlesztési Iroda Pályázati Osztály).”
Határidő
Felelős

: 2016. április 11.
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 216/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Muzeális intézmények szakmai
támogatására (Kubinyi Ágoston Program)” tárgyú felhívás b) alcéljára pályázatot nyújt be, amelynek célja az
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) részére infrastrukturális
fejlesztés. A fejlesztés értéke max. bruttó 4.000.000,- Ft. A támogatás intenzitása 100 %. A képviselő-testület
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2016. április 7. (pályázat benyújtása)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 217/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.2.1-15 kódszámú,
„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázatra, amelynek a célja a város
turisztikai fejlesztése több helyszínen. Az elnyerni kívánt pályázati támogatás bruttó 1.043.141.064,- 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. április 15. (pályázat benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 218/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-15 kódszámú, „Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati
munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott
Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni.
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll:
1.) Szinyei András alpolgármester;
2.) Szabó János főépítész;
3.) Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető;
4.) Tóth Ivett pályázati osztályvezető.”

Határidő
Felelős

: 2016. március 31. (munkacsoport megalakulására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 219/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-15 kódszámú, „Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázat szakmai dokumentációjának elkészítésével a
Consulight Magyarország Kft.-t, (székhely: 1162 Budapest, Péterke utca 35.) mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlatot adót bízza meg bruttó 6.667.500,- Ft összegben. Ezen összegből bruttó 2.413.000,- Ft, a
pályázat beadásakor fizetendő a vállalkozónak, mely összeg a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll, amennyiben nem
nyer a pályázat. Amennyiben a benyújtott pályázat kedvező elbírálásban részesül, az összeg a pályázat
költségvetéséből finanszírozható.”
Határidő
Felelős

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

: 220/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 1661/18 hrsz.-ú,
természetben 3000 Hatvan, Teleki úton található, kivett strandfürdő megnevezésű, 59281 m2
nagyságú
belterületi ingatlan területén található – önálló helyrajzi számmal nem rendelkező – 116 m2 nagyságú, több
helyiségből álló konyha-étterem épületet, valamint a hatszög alakú, 16 m2 alapterületű, fából épült sörözőt
szezonálisan: június 11. napjától szeptember 5. napjáig bruttó 80.000,- Ft/hó, azaz Nyolcvanezer forint/hó értéken
bérbe kívánja adni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező
pályázati felhívásban foglaltak alapján.”
Határidő
Felelős

: 2016. április 1. (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: Nyílt pályázati eljárás
Pályázati felhívás tárgya:
Hatvan Város Önkormányzata tulajdonát képező a hatvani 1661/18 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Teleki úton
található, kivett strandfürdő megnevezésű, 59281 m2
nagyságú belterületi ingatlan területén található – önálló
helyrajzi számmal nem rendelkező – 116 m2 nagyságú, több helyiségből álló konyha-étterem épület, valamint a hatszög
alakú, 16 m2 alapterületű, fából épült söröző ingatlan részek.
A bérbeadásra kínált ingatlan jellemzői:
Az ingatlan tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata. Az Önkormányzat jogosult bérbe adni az ingatlant.
Hrsz.: hatvani 1661/18
Területe: 59281 m2-ből 116 m2 nagyságú, több helyiségből álló konyha-étterem épület, valamint a hatszög alakú, 16 m2
alapterületű, fából épült söröző ingatlan részek
Fekvése: belterületi
Címe: 3000 Hatvan, Teleki úton található, strandfürdő területén
A pályázati ingatlan minimális bérleti díja:
Június 11. napjától szeptember 5. napjáig bruttó 80 000,- Ft/hó, szezonális bérleti díj.
A kiíró fenntartja magának a jogot arra is, hogy a bérleti díjak mértékét évente felülvizsgálja és azokat legfeljebb a KSH
elnöke által közzétett éves inflációs ráta mértékével növelje.
A pályázati ingatlan megszerzési alapdíja:
Bruttó 160.000,- Ft, azaz Egyszázhatvanezer forint, mely az alábbi számlára fizetendő: Hatvan Város Önkormányzata
Költségvetési Elszámolási Számla
(Kereskedelmi és Hitel Bank Zrt. 10403538-49575051-56561001).
Bérleti szerződés időtartama:
4 év, határozott idő.

A pályázati ajánlatok beérkezésének határideje, helye, módja:
Határideje: 2016. április 15. 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 „Strand konyhaétterem-söröző” jeligével ellátva kell benyújtani.
Pályázati ajánlatok bontásának ideje, helye, elbírálása:
A pályázatok a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a soron következő, a Hatvani Közös Önkormányzati
Hivatal – tanácskozó termében tartandó ülésén kerülnek felbontásra és elbírálásra.
A pályázati ajánlatok elbírálását követően a nyertes pályázó kiértesítésre kerül.
Pályázati feltételek:
– Magánszemélyek és jogi személyek pályázhatnak, akiknek nincs adótartozásuk.
– Vállalja a bérleti díj és közüzemi szolgáltatási díjak megfizetését.
– Vállalja két havi szezonális bérleti díjnak megfelelő, bruttó 160.000,- Ft összeg befizetését megszerzési alapdíj
címén a szerződés megkötésekor.
– Nincs köztartozása, öt éven belül az önkormányzat, vagy az üzemeltető részére teljesítendő tartozása nem áll
fenn. Önkormányzati tulajdonban álló ingatlant önkényesen nem foglalt el.
– A pályázó köteles az ingatlan részeket és környezetüket a jó gazda gondosságával karbantartani, rendszeresen
tisztán tartani (szemét összegyűjtése).
– A pályázónak pályázata mellé részletes étel-ital kínálatot kell csatolnia.
– A pályázónak vállalnia kell, hogy a bérlemény környezetét kialakítja (pl: kiülő padok, napernyő, stb.).
– A pályázónak vállalnia kell, hogy, friss, kifogástalan minőségű termékeket kínál, illetve állít elő, a legkisebb
sorbanállás mellett biztosítja a kiszolgálást.
– A pályázónak vállalnia kell, hogy nyitvatartását az igényekhez igazodóan, valamint a strandfürdő normál
nyiltvatartási idején túli rendezvények alkalmával rugalmasan biztosítja.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1)
pályázó adatait, jogi személy neve, székhelye, adószáma, nyilvántartási szám, képviselő adatai (cégkivonat,
bírósági nyilvántartásba vételről szóló végzés, képviselő aláírási címpéldánya/aláírás mintája),
2)
nyilatkozatát arról, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja,
3)
igazolja, hogy nincs adótartozása, vagy társadalombiztosítási alap részére teljesítendő tartozása, öt éven belül
az önkormányzat, vagy az üzemeltető részére teljesítendő tartozása nem áll fenn,
4)
nem lakás célú helyiség használata során nem rongált, az együttélés szabályait nem sértette.
5)
Önkormányzati tulajdonban álló ingatlant önkényesen nem foglalt el.
Ajánlati kötöttség:
A pályázati ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott pályázati ajánlatok nem módosíthatóak, hiánypótlásra
nincs lehetőség, az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik és 90 napig tart.
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 pályázó szándékának 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

: 221/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 3018/2/A/3 hrsz.-ú,
természetben 3000 Hatvan, Erzsébet tér 3. fsz. 3. sz. alatt található, kivett üzlet megnevezésű, 30 m2 nagyságú
belterületi ingatlant tárgyév május 1. napjától 5 éves határozott időre havi bruttó 54.000,- Ft, azaz Ötvennégyezer
forint bérleti díj ellenében bérbe kívánja adni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen
határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak alapján.”
Határidő
Felelős

: 2016. április 1. (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: Nyílt pályázati eljárás
Pályázati felhívás tárgya:
Hatvan Város Önkormányzata tulajdonát képező hatvani 3018/2/A/3 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Erzsébet tér 3. fsz. 3.
sz. alatt található, kivett üzlet megnevezésű, 30 m2 nagyságú belterületi ingatlan
A bérbeadásra kínált ingatlan jellemzői:
Az ingatlan tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata. Az Önkormányzat jogosult bérbe adni az ingatlant.
Hrsz.: hatvani 3018/2/A/3
Területe: 30 m2
Fekvése: belterületi
Címe: 3000 Hatvan, Erzsébet tér 3. fsz. 3. sz.
A pályázati ingatlan minimális bérleti díja:
2016. május 1. napjától bruttó 54 000,- Ft/hó.
A kiíró fenntartja magának a jogot arra is, hogy a bérleti díjak mértékét évente felülvizsgálja és azokat legfeljebb a KSH
elnöke által közzétett éves inflációs ráta mértékével növelje.
A pályázati ingatlan megszerzési alapdíja:
Bruttó 108 000,- Ft, azaz Egyszáznyolcezer forint, mely az alábbi számlára fizetendő: Hatvan Város Önkormányzata
Költségvetési Elszámolási Számla (Kereskedelmi és Hitel Bank Zrt. 10403538-49575051-56561001).
Bérleti szerződés időtartama:
5 év, határozott idő.
A pályázati ajánlatok beérkezésének határideje, helye, módja:
Határideje: 2016. április 25. 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
„3018/2/A/3 hrsz.-ú üzlet” jeligével ellátva kell benyújtani.
Pályázati ajánlatok bontásának ideje, helye, elbírálása:
A pályázatok a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a soron következő, a Hatvani Közös Önkormányzati
Hivatal – tanácskozó termében tartandó ülésén kerülnek felbontásra.
Az elbírálás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülésén történik.
A pályázati ajánlatok elbírálását követően a nyertes pályázó kiértesítésre kerül.
Pályázati feltételek:
– Magánszemélyek és jogi személyek pályázhatnak, akiknek nincs adótartozásuk.
– Vállalja a bérleti díj és közüzemi szolgáltatási díjak megfizetését.
– Vállalja kettő havi bérleti díjnak megfelelő, bruttó 108.000,- Ft összeg befizetését megszerzési alapdíj címén a
szerződés megkötésekor.
– Nincs köztartozása, öt éven belül az önkormányzat, vagy az üzemeltető részére teljesítendő tartozása nem áll fenn.
Önkormányzati tulajdonban álló ingatlant önkényesen nem foglalt el.
– A pályázó köteles az ingatlant a jó gazda gondosságával karbantartani.
A pályázat elbírálásakor előnyben részesül az, aki magasabb összegű megszerzési alapdíjat fizet meg a kiíró részére.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1)
pályázó adatait, jogi személy neve, székhelye, adószáma, nyilvántartási szám, képviselő adatai,
2)
nyilatkozatát arról, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja,
3)
igazolja, hogy nincs adótartozása, vagy társadalombiztosítási alap részére teljesítendő tartozása, öt éven belül az
önkormányzat, vagy az üzemeltető részére teljesítendő tartozása nem áll fenn,
4)
nem lakás célú helyiség használata során nem rongált, az együttélés szabályait nem sértette.
5)
Önkormányzati tulajdonban álló ingatlant önkényesen nem foglalt el.
Ajánlati kötöttség:
A pályázati ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott pályázati ajánlatok nem módosíthatóak, hiánypótlásra nincs
lehetőség, az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik és 90 napig tart.

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 pályázó szándékának körültekintő mnegalapozásához
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

: 222/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 989/5 helyrajzi számú,
természetben 3000 Hatvan, Legány Ödön utcában található, 1151 m2 nagyságú kivett, beépítetlen terület
megnevezésű belterületi ingatlant legalább bruttó 3.100.000,- Ft, azaz Hárommillió-egyszázezer forint értéken el
kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, a jelen határozat mellékletét képező
pályázati felhívásban foglaltak alapján.”
Határidő
Felelős

: 2016. április 4. (pályázat kiírására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

(A 222/2016. (III. 31.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 223/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 989/6 helyrajzi számú,
természetben 3000 Hatvan, Legány Ödön utcában található, 912 m2 nagyságú kivett, beépítetlen terület
megnevezésű belterületi ingatlant legalább bruttó 2.400.000,- Ft, azaz Kettőmillió-négyszázezer forint értéken el
kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, a jelen határozat mellékletét képező
pályázati felhívásban foglaltak alapján.”
Határidő
Felelős

: 2016. április 4. (pályázat kiírására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

(A 223/2016. (III. 31.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 224/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 3240 helyrajzi számú,
természetben 3000 Hatvan, Klapka u. 46. sz. alatt található, 3900 m2 nagyságú kivett, beépítetlen terület
megnevezésű belterületi ingatlant legalább bruttó 9.200.000,- Ft, azaz Kilencmillió-kettőszázezer forint értéken el
kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, a jelen határozat mellékletét képező
pályázati felhívásban foglaltak alapján.”
Határidő
Felelős

: 2016. április 4. (pályázat kiírására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

(A 224/2016. (III. 31.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 225/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

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

: 2016. április 4. (pályázat kiírására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

(A 225/2016. (III. 31.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)

Határozat száma

: 226/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 4604/18/A/12 helyrajzi
számú, természetben 3000 Hatvan, Tabán u. 22. 3/11. sz. alatt található, 50 m2 nagyságú kivett lakás
megnevezésű belterületi ingatlant legalább bruttó 2.800.000,- Ft, azaz Kettőmillió-nyolcszázezer forint értéken el
kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező
pályázati felhívásban foglaltak alapján.”
Határidő
Felelős

: 2016. április 4. (pályázat kiírására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

(A 226/2016. (III. 31.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 227/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 4604/18/A/14 helyrajzi
számú, természetben 3000 Hatvan, Tabán u. 22. 4/15. sz. alatt található, 52 m2 nagyságú kivett lakás
megnevezésű belterületi ingatlant legalább bruttó 2.800.000,- Ft, azaz Kettőmillió-nyolcszázezer forint értéken el
kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező
pályázati felhívásban foglaltak alapján.”
Határidő
Felelős

: 2016. április 4. (pályázat kiírására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

(A 227/2016. (III. 31.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 228/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 4604/18/A/15 helyrajzi
számú, természetben 3000 Hatvan, Tabán u. 22. 4/16. sz. alatt található, 52 m2 nagyságú kivett lakás
megnevezésű belterületi ingatlant legalább bruttó 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint értéken el kívánja
idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati
felhívásban foglaltak alapján.”
Határidő
Felelős

: 2016. április 4. (pályázat kiírására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

(A 228/2016. (III. 31.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 229/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

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

: 2016. április 4. (pályázat kiírására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

(A 229/2016. (III. 31.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 230/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

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

: 2016. április 4. (pályázat kiírására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

(A 230/2016. (III. 31.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)

Határozat száma

: 231/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

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

: 2016. április 4. (pályázat kiírására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

(A 231/2016. (III. 31.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 232/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 3978/55/A/32 helyrajzi
számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 1/13. sz. alatt található, 55 m2 nagyságú kivett lakás
megnevezésű belterületi ingatlant legalább bruttó 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint értéken el kívánja
idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati
felhívásban foglaltak alapján.”
Határidő
Felelős

: 2016. április 4. (pályázat kiírására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

(A 232/2016. (III. 31.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 233/2016. (III. 31.) 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, 49 m2 nagyságú kivett lakás
megnevezésű belterületi ingatlant legalább bruttó 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint értéken el kívánja
idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati
felhívásban foglaltak alapján.”
Határidő
Felelős

: 2016. április 4. (pályázat kiírására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

(A 233/2016. (III. 31.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 234/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

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

: 2016. április 4. (pályázat kiírására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

(A 234/2016. (III. 31.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 235/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

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

: 2016. április 4. (pályázat kiírására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

(A 235/2016. (III. 31.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)

Határozat száma

: 236/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

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

: 2016. április 4. (pályázat kiírására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

(A 236/2016. (III. 31.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 237/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

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

: 2016. április 4. (pályázat kiírására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

(A 237/2016. (III. 31.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 238/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 3018/2/A/1 helyrajzi
számú, természetben 3000 Hatvan, Erzsébet tér 3. fsz. 1. sz. alatt található, 37 m2 nagyságú kivett lakás
megnevezésű belterületi ingatlant legalább bruttó 2.000.000,- Ft, azaz Kettőmillió forint értéken el kívánja
idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati
felhívásban foglaltak alapján.”
Határidő
Felelős

: 2016. április 4. (pályázat kiírására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

(A 238/2016. (III. 31.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 239/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat kizárólagos
tulajdonában lévő, Hatvan, külterületi 0352/1 helyrajzi számú 2769 m2 nagyságú kivett árok megnevezésű
ingatlana egy részének a Horváth Rudolf (lakóhely: 3200 Gyöngyös, Puskin utca 3. fsz. 6.) tulajdonában álló
Hatvan, külterületi 0353/4 helyrajzi számú 8 ha 5334 m2 nagyságú kivett legelő megnevezésű ingatlanon újonnan
kialakítandó árokra történő elcserélése érdekében Horváth Rudolf a vízjogi létesítési, valamint a földhivatali
engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumokat elkészíthesse saját költségén, kártalanítási igény
bejelentése nélkül.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy amennyiben a Hatvan, külterületi
0353/4 helyrajzi számú ingatlanon az új árok valamennyi jogszabályi elvárásnak megfelelően kialakításra kerül,
területnagyság- és értékegyeztetést követően a Hatvan, külterületi 0352/1 helyrajzi számú árkot az újonnan
kialakítandó árokra elcseréli.”
Határidő
Felelős

: 2016. április 30. (hozzájárulás megadására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 240/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tanács utca felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t
(székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 2.744.470,-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 „Útfelújítások, útépítések” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

Határozat száma

: 241/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Deák Ferenc utca felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t
(székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 6.957.378,-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 „Útfelújítások, útépítések” költséghelyen 257.769,-Ft erejéig, illetve az „Általános
tartalék” költséghelyen 6.699.609,-Ft erejéig rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

: 242/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Táncsics Mihály utca (Béke út – Arany János utca közötti
szakasz) felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza
meg bruttó 11.682.095,-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 „Útfelújítások, útépítések” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

: 243/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Botond utca felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t
(székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 10.429.240,-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 „Útfelújítások, útépítések” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

: 244/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pintér István utca felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t
(székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 11.711.545,-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 „Útfelújítások, útépítések” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

: 245/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Petőfi Sándor utca (Balassi Bálint út – Nagy Sándor utca
közötti szakasz) felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.)
bízza meg bruttó 12.467.590,-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 „Útfelújítások, útépítések” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

: 246/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Mikes utca (Batthyány utcától 650 m x 4 m szakasz) felújítási
munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 16.549.370,-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 „Útfelújítások, útépítések” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

Határozat száma

: 247/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bányász utca felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t
(székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 6.999.859,-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 „Útfelújítások, útépítések” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

: 248/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gedeon Béla utca felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t
(székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 9.311.069,-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 „Útfelújítások, útépítések” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

: 249/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Forgács Simon utca (Apafi utca – Esze Tamás utca közötti
szakasz) felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza
meg bruttó 10.557.510,-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 „Útfelújítások, útépítések” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

: 250/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Várkonyi Sándor utca (Béke út – Arany János utca közötti
szakasz) felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza
meg bruttó 7.289.483,-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 „Útfelújítások, útépítések” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

: 251/2016. (III. 31.) 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
2614/2 hrsz.-ú, természetben Hatvan, Majtényi utcában található játszótéren 2016. április 23-án végzendő
felújítási, növénytelepítési munkákhoz azzal, hogy a növénytelepítést a városi főkertésszel egyeztetett módon kell
elvégezni.”
Határidő
Felelős

: 2016. április 11. (kérelmező értesítésére)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 252/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Nemzeti Adóés Vámhivatal Heves Megyei Adó- és Vámigazgatósága által lefolytatandó árverési eljárásban részt vegyen annak
érdekében, hogy a legkedvezőbb feltételekkel az önkormányzat tulajdonába kerüljenek a végelszámolási eljárás alatt
álló a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonában lévő és a
közfeladatok ellátásához nélkülözhetetlen gépjárművek, amennyiben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Megyei Adóés Vámigazgatósága nem járul hozzá az önkormányzati értékbecslésben meghatározott értékeken történő vételhez.”
Határidő
Felelős

: folyamatos
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Határozat száma

: 253/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1)
bekezdés szerinti, 2016. évre vonatkozó közbeszerzési tervét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2016. március 31. (közzétételre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Terve
Ssz.

Eljárás tárgya

Eljárásrend

A beszerzés becsült
értéke (nettó)

Eljárás tervezett
indítása (év, hónap)

1.

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

Nemzeti
eljárásrend

17.500.000.-Ft

2016. február 15-ig

270.000.000.-Ft

2016. március 20-ig

2.

Hatvan városban szükséges
zöldterület-rendezési feladatok Uniós eljárásrend
megrendelése

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

35.365.000.-Ft

2016. május 31-ig

6.

Tisztítószerek, irodaszerpapíráru és utántöltő anyagok
beszerzése

Nemzeti
eljárásrend

24.000.000.-Ft

2016. július 31-ig

7.

Villamos energia beszerzése

Nemzeti
eljárásrend

24.739.000.-Ft

2016. október 31-ig

8.

A Hatvani Közös
Önkormányzati Hivatalnak
helyet adó ingatlan őrzésvédelmi feladatainak ellátása

Nemzeti
eljárásrend

17.082.000.-Ft

2016. október 31-ig

Határozat száma

38.130.709.-Ft

2016. március 31-ig

: 254/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 610/2015. (IX. 3.) számú határozatát módosítja, és annak
szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba történő bevezetése”
elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A
beszerzés becsült értéke nettó 11.700.000.-Ft.
A pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetésében bruttó 12.500.000.-Ft összeg erejéig a felhalmozási
kiadások között, az e fölötti összegre pedig az általános céltartalék terhére rendelkezésre áll.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba történő bevezetése”
elnevezésű, nettó 11.700.000.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében
lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a
807/2015. (XI. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles
eljárni.

A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;
3.) Komjáti Sándor, vízellátás-csatornázás szakos üzemmérnök;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.”
Határidő
Felelős

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

: 255/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

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

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

2016. évi intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási feladatterv
Óvodák

(bruttó E Ft)

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

320

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

25

Redőnyök átalakítása és visszaszerelése

112

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

112

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

198

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

6 000

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

5 910
300

Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola (3000 Hatvan, Ratkó József u. 10.)
A számítástechnikai teremben a mennyezet vakolat javítása, festés és a fal vizesedésének
megszüntetése

500

Földszinten a balesetveszélyes járólapok kijavítása

150

Lépcsőkön lévő sérült csúszásgátlók pótlása, cseréje

96

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

10 000

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

11

Hajós A. úti Idősek Klubja (3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 5.)
Terasz ajtó és ablak cseréje
Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola (3000 Hatvan, Balassi B. u. 36.)

232

Festés

250

Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi B. u. 44.)
Melegvíz keverő szelepek cseréje

416

tartalékkeret

5 168

Összesen:

30 000
Határozat száma

: 256/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani Napsugár Óvoda
(Hatvan, Gódor K. u. 13.) redőnyeinek átalakításával és visszaszerelésével a Screening-Tech Kft.-t (székhely:
3000 Hatvan, Zsilip u. 3.) bízza meg bruttó 112.014,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási kiadások között a 2016. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: azonnal (megrendelésre)
: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 257/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda
(Hatvan, Balassi B. út 44.) melegvíz ellátásának felújítási és balesetveszély elhárítási munkáinak elvégzését
utólagosan jóváhagyja Vasas Tibor egyéni vállalkozó (székhely: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 12. 5. em. 20.)
részére bruttó 416.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási kiadások között a 2016. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: azonnal (megrendelésre)
: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 258/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani Varázskapu Óvoda
(Hatvan, Jókai. u. 9.) járdájának kiszélesítésével a Paloban-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Dembinszky u. 15.)
bízza meg bruttó 111.898,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási kiadások között a 2016. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: azonnal (megrendelésre)
: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 259/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani Gesztenyéskert Óvoda
Mesevilág Tagóvodája (Hatvan, Bajcsy-Zs. út. 13.) belső járda burkolatának térkőre cserélésével a Paloban-Bau
Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Dembinszky u. 15.) bízza meg bruttó 197.692,- Ft összegben, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási kiadások között a 2016. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: azonnal (megrendelésre)
: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján

Határozat száma

: 260/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani Lesznai Anna Óvoda,
Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola (Hatvan, Ratkó J. u.
10.) lépcsőin lévő sérült és kopott csúszásgátlók cseréjével a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor
Áron u. 22.) bízza meg bruttó 95.250,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási kiadások között a 2016. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: azonnal (megrendelésre)
: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 261/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hajós Alfréd úti bölcsőde
(Hatvan, Hajós A. u. 1.) Halacska csoport udvarán lévő sérült betonszélek biztonságossá tételével, cseréjével a
Paloban-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Dembinszky u. 15.) bízza meg bruttó 10.241,- Ft összegben, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási kiadások között a 2016. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: azonnal (megrendelésre)
: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 262/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hajós Alfréd úti Idősek Klubja
(Hatvan, Hajós A. u. 5.) teraszajtajának és ablakának cseréjével a Paloban-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan,
Dembinszky u. 15.) bízza meg bruttó 231.258,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási kiadások között a 2016. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: azonnal (megrendelésre)
: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 263/2016. (III. 31.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8.
4.em. 111.) bízza meg a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő utak útjavítási
munkáival bruttó 10.967.744,-Ft keretösszegig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt
(egységár bruttó 8.700,-Ft / m2).
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben a
városüzemeltetési kiadások között az „Útkarbantartás” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

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

