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TARTALOMJEGYZÉK

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

24/2017. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
a Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.)
önkormányzati rendelet módosításáról

2017. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2017. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
a Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az
önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal)
csökkentett bevételi főösszegét
4.230.403 e Ft-ban
b) kiadási főösszegét
5.679.630 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A 2017. évi működési költségvetés egyenlege -39.658 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli
bevételből (pénzmaradványból: 39.658 e Ft) biztosítja az önkormányzat.
(3) A 2017. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -1.409.569 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom
nélküli bevételből (pénzmaradványból: 929.502 e Ft), és és felhalmozási hitel felvételével (480.067 e Ft) biztosítja
az önkormányzat.
2. § (1) A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeget - bevételi forrásonként - a
következők szerint állapítja meg:
a) Intézményi működési bevételek
363.986 e Ft
b) Helyi adók
2.778.087 e Ft
c) Átengedett központi adók
73.000 e Ft
d) Bírságok, pótlékok
5.000 e Ft
e) Önkormányzat költségvetési támogatása
741.225 e Ft
f) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
162.109 e Ft
g) Támogatásértékű bevételek
(államháztartáson belülről átvett pénzeszköz)
94.524 e Ft
h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel
10.233 e Ft
i) Támogatási kölcsönök visszatérítése
2.239 e Ft
j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:
ja) önkormányzati pénzmaradvány
575.202 e Ft
jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány
24.600 e Ft
jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa
143.099 e Ft
jd) Vízi-közmű számla (érdekeltségi bevétel)
205.504 e Ft
je) intézményi pénzmaradvány
20.755 e Ft
k) Felhalmozási hitel felvétel
480.067 e Ft
Önkormányzati bevétel összesen:
5.679.630 e Ft”
(2) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegét a következők szerint
állapítja meg:
a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai
aa) önállóan működő intézmények
1.689.343 e Ft
ab) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai
733.934 e Ft
ac) önkormányzati működési kiadások
1.600.746 e Ft
b) Felhalmozási kiadások:
ba) önkormányzati beruházások
beruházás
350.569 e Ft
felújítás
61.364 e Ft
felhalmozásra átadott
491.482 e Ft
kölcsönök
369.472 e Ft
bb) intézményi felhalmozási kiadások:
beruházások
28.947 e Ft
felújítások
9.634 e Ft
felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök
2.050 e Ft
c) Tartalék
ca) KEOP Szennyvízberuházás céltartalék
205.504 e Ft
cb) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap
57.103 e Ft
cc) Általános tartalék
19.366 e Ft

cd) Elkülönített egyensúlyi tartalék
d) Hiteltörlesztés
Önkormányzati kiadás összesen:

1.000 e Ft
59.116 e Ft
5.679.630 e Ft”

(3) A R. 3. § -a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Az általános tartalék év közbeni alakulását a 12. melléklet szemlélteti.”
3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A R. a 6. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.
4. § (1) Ez a rendelet 2017. szeptember 20-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. július 1- től kell
alkalmazni.
(2) Ez a rendelet 2017. szeptember 21-én hatályát veszti.
Hatvan, 2017. szeptember 18.

dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

(A 24/2017. (IX. 19.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!)

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI
Határozat száma

: 475/2017. (IX. 18.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. szeptember 18-i ülésének napirendjét a következők
szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Beszámoló az önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről
2. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.)
önkormányzati rendelet módosításáról
3. Előterjesztés az FC Hatvan Egyesület által megépítendő jégcsarnok megvalósításához szükséges önerő
biztosításáról és a hozzá kapcsolódó hitel felvételéről
4. Előterjesztés az önkormányzat tevékenységeinek kormányzati funkciókba való sorolásáról
5. Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás alakuló
ülésére előterjesztett napirendi pontok tárgyában
6. Előterjesztés „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a
közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz kapcsolódó döntésről
7. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 2018. évi
csatlakozásról
8. Előterjesztés a Hatvani Szent István Általános Iskola gázfogadó állomása kerítésének cseréjéről
9. Előterjesztés közterületeken található elhagyott hulladékok felszámolásáról
Előterjesztő, előadó az 1-9. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester”
Határozat száma

: 476/2017. (IX. 18.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2017. I. félévi gazdálkodásról és annak
pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2017. szeptember 30.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

(A 476/2017. (IX. 18.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!)
Határozat száma

: 477/2017. (IX. 18.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 356/2016. (V. 12.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.”
Határidő
Felelős

: 2017. szeptember 19.
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 478/2017. (IX. 18.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 205/2016. (III. 31.) számú határozatát módosítja, és annak
szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 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 Szövetség által elfogadott - Jégcsarnok beruházáshoz kapcsolódó - sportfejlesztései
programja megvalósításához, a Futball Club Hatvan Egyesület részére 480.067.334.- Ft támogatást biztosít, mely
az önkormányzat 2017. évi költségvetésébe, fejlesztési hitel terhére betervezésre kerül.”
Határidő
Felelős

: 2017. szeptember 19.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 479/2017. (IX. 18.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Hatvan Város
Önkormányzata 2017. évi költségvetésében, a fejlesztési célok között szereplő jégcsarnok építés megvalósítása
érdekében 480.067.000,- Ft kölcsön felvételére a Kormány engedélyét kérje.”
Határidő
Felelős

: 2017. október 31.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Határozat száma

: 480/2017. (IX. 18.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §ának (3) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a mellékelt táblázat
szerint elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2017. október 31.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

(ezer forintban)
MEGNEVEZÉS

Helyi adók
Osztalékok koncessziós díjak
Díjak, pótlékok, bírságok
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű
jogértékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

2017.év 2018.év 2019.év 2020.év
2 778
087

2 778
087

2 778
087

2 778
087

5 000

5 000

5 000

5 000

162 109 130 500 130 500 130 500
Részvények, részesedése értékesítése
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek
Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek
Saját bevételek 50%-a
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő
fizetési kötelezettség

2 945
196
1 472
598

2 913
587
1 456
794

2 913
587
1 456
794

2 913
587
1 456
794

60 443

60 443 104 025 146 400

59 116

59 116 102 758 146 400

1 327

1 327

1267

0

0

0

0

Felvett és átvállalt hitel és annak
tőketartozása
Felvett és átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Fizetési kötelezettség összesen
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

60 443
1 412
155

60 443 104 025 146 400
1 396
351

1 352
769

1 310
394

Határozat száma

: 481/2017. (IX. 18.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hatvan Város
Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendeletben meghatározott
jégcsarnok megvalósítása érdekében, a 659/2015. (IX. 24.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-vel megkötött kölcsönkeret szerződés keretében 480.067 e Ft hitel felvételével
kapcsolatos kölcsönszerződést a Kormány engedélye alapján aláírja.”
Határidő
Felelős

: 2017. október 31.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 482/2017. (IX. 18.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzatnak a határozat melléklete szerinti
tevékenységeinek felsorolását.”
Határidő
Felelős

: 2017. szeptember 30. (átvezetésre)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

(A 482/2017. (IX. 18.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 483/2017. (IX. 18.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsa tagjának Horváth Richárdot, Hatvan város polgármesterét
delegálja. Felhívja a képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a delegálásáról szóló határozatot legkésőbb a
Társulási Tanács alakuló ülésén mutassa be a Társulásnak.”
Határidő
Felelős

: a Társulási Tanács alakuló ülése (határozat bemutatására)
: a Társulási Tanács képviselő-testület által delegált tagja
Határozat száma

: 484/2017. (IX. 18.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsa elnökének személyéről szóló javaslatot. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviseletében a Társulási Tanács ülésén az elnök
személyéről szóló döntés esetén a szavazáskor tartózkodjon.”
Határidő
Felelős

: a Társulási Tanács alakuló ülése (szavazásra)
: a Társulási Tanács képviselő-testület által delegált tagja
Határozat száma

: 485/2017. (IX. 18.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsa Felügyelő Bizottsági tagjairól szóló javaslatot. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviseletében a Társulási Tanács ülésén a
Felügyelő Bizottság tagjairól szóló döntés esetén a szavazáskor tartózkodjon.”
Határidő
Felelős

: a Társulási Tanács alakuló ülése (szavazásra)
: a Társulási Tanács képviselő-testület által delegált tagja
Határozat száma

: 486/2017. (IX. 18.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadni javasolja a Zagyvakörnyéki
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. szeptember 1-jétől 2017. december 31-ig
terjedően előterjesztett és a határozat mellékletét képező költségvetését. Felhívja a képviselő-testület a delegált
tanácstagot, hogy a Társulási Tanács alakuló ülésén szavazatával az előterjesztett költségvetés elfogadását
támogassa.”
Határidő
Felelős

: a Társulási Tanács alakuló ülése (szavazásra)
: a Társulási Tanács képviselő-testület által delegált tagja

(A 486/2017. (IX. 18.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)

Határozat száma

: 487/2017. (IX. 18.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és megkötni javasolja a Zagyvakörnyéki
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda
Nonprofit Kft. (1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.) közötti, a határozat mellékletét képező konzorciumi
megállapodást. Felhívja a képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a Társulási Tanács alakuló ülésén
szavazatával a konzorciumi megállapodás megkötését támogassa.”
Határidő
Felelős

: a Társulási Tanács alakuló ülése (szavazásra)
: a Társulási Tanács képviselő-testület által delegált tagja

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatási kérelem benyújtására
1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) aláírásával a 2. pontban
megnevezett Tagok konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program keretében a KEHOP-3.2.1-15 azonosítószámú felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási
kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös
együttműködéssel megvalósítsák.
A támogatási kérelem tárgya: a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. melléklet 335. pontja szerinti
kiemelt projekt.
2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban: Tagok) az alább felsorolt szervezetek, amely szervezetek az 1. pontban
megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) megvalósításában a támogatási kérelemben
foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak:
Szervezet neve:

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

Postacím:

1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

Székhely:

1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):

01-09-170224

Adószám:

24290188-2-41

Aláírásra jogosult képviselője:

Szervezet neve:

dr. Módos István ügyvezető igazgató

Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás

Postacím:

3011 Heréd, Rákóczi Ferenc út 39.

Székhely:

3011 Heréd, Rákóczi Ferenc út 39.
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3. A konzorcium vezetője (a továbbiakban: Konzorciumvezető) az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet
felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti
fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a
szennyvízelvezetési és - tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról
szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet] szerint az NFP
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15.
§-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy helyettük és nevükben a támogatási kérelmet aláírja,
benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során teljes felhatalmazással eljárva a konzorciumot képviselje.
5. a.) Tagok a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazzák a
Konzorciumvezetőt, hogy
•

helyettük és nevükben a támogatási kérelem benyújtásához szükséges kérdésekben eljárjon, illetve a
szükséges nyilatkozatokat megtegye;

•

Támogatóval a támogatási szerződést megkösse;

•

helyettük és nevükben a projekt-előkészítéshez kapcsolódó beszerzéseket, közbeszerzési eljárásokat
lefolytassa, a projekt-előkészítés feladatait megvalósítsa,

•

döntsön a projekt(ek) végleges struktúrájáról és a támogatási kérelmet ennek megfelelően nyújtsa be, a
támogatási szerződést ennek megfelelően kösse meg, valamint módosítsa, amennyiben az szükséges.

b.) Konzorciumvezető vállalja, hogy a fentiek vonatkozásában folyamatosan tájékoztatja a Tagokat.
6. Tagok vállalják, hogy a projekt-előkészítés kapcsán a Konzorciumvezetővel és annak iránymutatása alapján
együttműködnek, elszámolási, beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségüknek a megadott határidőben
eleget tesznek, és a támogatás felhasználásával a beruházásra vonatkozó elkészült dokumentációt és
iratanyagokat – ha rendelkezésre áll elektronikus, szerkeszthető formában is – teljes körűen átadják a
Konzorciumvezetőnek.
7. Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben, valamint az 1. pontban meghatározott cél megvalósítására
vonatkozó jogszabályokban - különös tekintettel a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendeletben valamint a 2014-2020
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben - foglaltakat megismerik.
8. Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelem támogatása esetén együttműködési megállapodást kötnek a
projekt megvalósítására a támogatási döntésben foglalt tartalommal.
9. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi.
10. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve ha a Tagok a
projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek.
11. Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
Konzorcium vezetője
..............................................
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Kft.
képv.: dr. Módos István ügyvezető igazgató

Konzorciumi tag
..............................................
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás
képv.: …

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

……………………………

……………………………

Határozat száma

: 488/2017. (IX. 18.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TÁMOP-3.1.3-11/2-2013-0019 azonosító számú pályázat
szabálytalansági eljárása nyomán fennálló 44.780.499,- Ft összegű követelést visszafizeti 12 havi részletben az
Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) részére. A képviselő-testület felhatalmazza
Hatvan város polgármesterét a részletfizetési megállapodás aláírására. A pénzügyi fedezet a 2017. évre
vonatkozóan Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017 (II.18.) önkormányzati
rendelet 5. számú mellékletében, a 2017. évi felhalmozási kiadások között a „Bástya utca közvilágítása, T-Com
hálózat kiépítése” költséghelyen biztosított, a 2018. évre eső követelés pénzügyi fedezete a 2018. évi
költségvetésbe betervezésre kerül.”
Határidő
Felelős

: 2017. szeptember 19. (megállapodás aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 489/2017. (IX. 18.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TÁMOP-3.1.3-11/2-2013-0019 azonosító számú pályázat
szabálytalansági eljárásához kapcsolódó peres eljárás során keletkezett és megítélt 900.000,- Ft együttes
elsőfokú és fellebbezési eljárási költséget megfizeti az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest,
Akadémia utca 3.) részére. A pénzügyi fedezet a 2017. évre vonatkozóan Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló 1/2017 (II.18.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében, a 2017. évi felhalmozási
kiadások között a „Bástya utca közvilágítása, T-Com hálózat kiépítése” költséghelyen biztosított.”
Határidő
Felelős

: 2017. szeptember 19. (megállapodás aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 490/2017. (IX. 18.) sz. képv. test. hat.

„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező csatlakozási
nyilatkozat aláírásával kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az
önkormányzat csatlakozási nyilatkozatát aláírja.
2.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a
Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz szükséges 2.500.000,- Ft-ot a 2018. évi költségvetésébe
betervezi.

3.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. október 3-ig kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázatát a Hatvan város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók részére, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói
jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan
képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati kiírást – mely jelen határozat 2. sz. mellékletét
képezi – a Hatvani Hírlap című önkormányzati lapban, az önkormányzat hirdetőtábláján és Hatvan város
honlapján közzéteszi.

4.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. október 3-ig kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázatát a Hatvan város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű fiatalok részére, akik a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások,

vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati kiírást – mely jelen határozat 3. sz. mellékletét
képezi – a Hatvani Hírlap című önkormányzati lapban, az önkormányzat hirdetőtábláján és Hatvan város
honlapján közzéteszi.”
Határidő

Felelős

: 1. pont: 2017. szeptember 30. (a csatlakozási nyilatkozat aláírására)
2. pont: 2018. február 15.
3-4. pont: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
: 1., 3-4. pont: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
2. pont: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

(A 490/2017. (IX. 18.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!)
Határozat száma

: 491/2017. (IX. 18.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Szent István Általános
Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) gázfogadó állomása körüli kerítés cseréjének elvégzésével a NormaBau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 444.500,- Ft összegben, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel megkötött együttműködési megállapodás alapján a 2017. évre
biztosított működési költségekből kerül biztosításra.”
Határidő
Felelős

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

: 492/2017. (IX. 18.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város belterületi közterületein található elhagyott
hulladékok elszállításával és szakszerű elhelyezésével a Design Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t
(székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) bízza meg – gumihulladék bruttó 44,45,- Ft/kg, hűtőgép 19,05,- Ft/kg;
műanyag hulladék 83,82,- Ft/kg; képcsöves hulladék 19,05,- Ft/kg; lomhulladék 93,98,- Ft/kg árakon, bruttó
30.480,- Ft/alkalom kiszállási díjjal, valamint bruttó 27.940.- Ft/fő/nap egységárakon – legfeljebb bruttó 4.000.000,Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára összességében legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati
rendeletben az általános tartalékkeret költséghely terhére 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.

