2017. évi 8. szám

2017. április 28.

TARTALOMJEGYZÉK

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

13/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az igazgatási szünetről

14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
a „Tiszta, virágos Hatvanért” cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 37/2008.
(V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2017. ÁPRILIS 27-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Hatvan Város Önkormányzatán (a továbbiakban: önkormányzat) és költségvetési
szervein kívül az önkormányzat illetékességi területén lakó, székhellyel rendelkező, illetőleg vele jog- és
kötelezettségi viszonyba kerülő magán- és jogi személyekre terjed ki.
2. § (1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtásának
bevételi főösszegét:
6.088.135 e Ft-ban állapítja meg
ebből finanszírozási műveletek bevétele:
- pénzforgalom nélküli bevétele
- Felhalmozási hitel
kiadási főösszegét:

1.158.230 eFt
369.472 eFt

5.118.976 e Ft-ban állapítja meg
ebből finanszírozási műveletek kiadása: 30.000 eFt

A költségvetés végrehajtásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlegét az 1/a. melléklet szemlélteti.
(2) A bevétel fő összetevői:
a) Intézményi működési bevételek
490.788 eFt
b) Helyi adóbevételek
2.862.122 eFt
c) Átengedett központi adók
72.005 eFt
d) Bírságok, pótlékok
6.867 eFt
e) Állami támogatás
756.695 eFt
f) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
188.108 eFt
g)Támogatásértékű bevételek:
ga) működési célú támogatásértékű bevételek
194.820 eFt
gb) felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
17.931 eFt
h) Államháztartáson kívülről kapott véglegesen átvett pénzeszköz
ha) működésre átvett
4.911 eFt
hb) felhalmozásra átvett
13.867 eFt
i) Támogatási kölcsönök visszatérülése
31.191 eFt
j) 2015. évi pénzmaradvány
1.158.230 eFt
(3) A kiadásteljesítés kiemelt tételeinek alakulása:
a) Önkormányzati költségvetési szervek, működési, fenntartási kiadásai
3.893.729 eFt
Ebből:
aa) Személyi jellegű kifizetés
1.529.014 eFt
ab) Munkaadókat terhelő járulékok
407.490 eFt
ac) Dologi kiadás
1.689.329 eFt
ad) Működési célú támogatásértékű kiadások
53.241 eFt
ae) Működésre átadott pénzeszközök
179.859 eFt
af) Ellátottak juttatásai
34.554 eFt
b) Felhalmozási, felújítási kiadások
1.195.247 eFt
ba) Felhalmozási kiadások
- Beruházások
303.205 eFt
- Felújítások
307.674 eFt
- Felhalmozásra átadott
482.051 eFt
- Felhalmozásra kölcsönök
700 eFt
bb) Intézményi
- Beruházások
79.657 eFt
- felújítások
21.960 eFt
c) Hitel törlesztés
30.000 eFt
Az önkormányzat 2016. évi bevételeit költségvetési szervenként a 2. melléklet, a működési, fenntartási
kiadásait a 3. melléklet, a felhalmozási, felújítási feladatokat a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat és intézményeinek 2016. évi létszámadatait az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézmények maradványát 969.108 e Ft-ban hagyja jóvá. A maradvány
intézményenkénti felosztását a 6. és 6/a. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat és intézményei vagyonmérlegét a 7. melléklet alapján 23.984.818 e Ft főösszeggel
hagyja jóvá.
(7) A normatív állami támogatás elszámolását a 8. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat visszafizetési kötelezettsége 2.890 e Ft.

(8) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiről készült kimutatást a 9. és 9/a melléklet szemlélteti.
(9) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 10. és 10/a. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint,
évenkénti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlegét kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok
bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Ez a rendelet 2017. április 30-án lép hatályba.
(2) Az önkormányzati költségvetési szerveket beszámolójuk elfogadásáról írásban értesíteni kell.
Hatvan, 2017. április 27.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

(A 12/2017. (IV. 28.) sz. önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!)

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az igazgatási szünetről
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
232. § (3) bekezdésében és 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: hivatal) foglalkoztatott
valamennyi köztisztviselőre, közalkalmazottra, ügykezelőre és munkavállalóra (a továbbiakban együtt: dolgozó)
terjed ki.
2. § (1) A hivatal munkarendjében igazgatási szünet kerül elrendelésre. Az igazgatási szünet időtartama
a) nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig tart,
b) télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart.
(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, mint munkáltató az
igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő
szabadságot. A kiadott szabadságra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3)
bekezdése az irányadó.
(3) Az igazgatási szünet időtartama alatt a hivatal ügyeleti rend szerint működik.
(4) A lakosságot az igazgatási szünet elrendeléséről, annak kezdő időpontjáról számított legalább 15 nappal
korábban a helyben szokásos módon tájékoztatni kell.
3. § A hivatali dolgozók számára minden évben a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti
nap.
4. § (1) Ez a rendelet 2017. május 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az igazgatási szünetről szóló
32/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete.
Hatvan, 2017. április 27.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
a „Tiszta, virágos Hatvanért” cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 37/2008. (V. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A „Tiszta, virágos Hatvanért” cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 37/2008. (V. 30.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A díjazás kategóriái és a díjazás mértéke:
a) lakóház kategória:
aa) 1. helyezett esetén: 50.000,- Ft,
ab) 2. helyezett esetén: 20.000,- Ft,
ac) 3. helyezett esetén: 10.000,- Ft,
b) többlakásos lakóépület kategória:
ba) 1. helyezett esetén: 100.000,- Ft,
bb) 2. helyezett esetén: 40.000,- Ft,
bc) 3. helyezett esetén: 20.000,- Ft,
c) Hatvan legvirágosabb erkélye kategória:
ca) 1. helyezett esetén: 20.000,- Ft,
cb) 2. helyezett esetén: 10.000,- Ft,
cc) 3. helyezett esetén: 5.000,- Ft,
d) a legvirágosabb hatvani intézmény kategória:
da) 1. helyezett esetén: 150.000,- Ft,
db) 2. helyezett esetén: 100.000,- Ft,
dc) 3. helyezett esetén: 50.000,- Ft.”
2. § A R. 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A Címet Hatvan város polgármestere ünnepélyes keretek között adja át.”
3. § A R. 4. § (6) bekezdésében, 5. § (1) és (2) bekezdésében „a környezetvédelmi tanácsnok” szövegrész
helyébe „a városi főkertész” szöveg lép.
4. § A R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2017. május 1-jén lép hatályba, és 2017. május 2-án hatályát veszti.
Hatvan, 2017. április 27.
dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester
1. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 37/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI ADATLAP
Alulírott
(név), Hatvan,
neve)
szám
em.
ajtó alatti lakos/intézmény
pályázatot nyújtok be Hatvan Város Önkormányzatához a

(közterület

TISZTA, VIRÁGOS HATVANÉRT
Cím elnyerésére.
1.
a)
Lakóház kategóriában kitöltendő:
Nyilatkozom, hogy a Hatvan,
(közterület neve)
em.
ajtó alatti ingatlan tulajdonosa (használója, kezelője) vagyok.

szám

b)
Többlakásos lakóépület kategóriában kitöltendő:
Nyilatkozom, hogy a Hatvan,
(közterület neve)
szám alatti
többlakásos lakóház lakóközösségének tagja vagyok.
A pályázat benyújtásához a lakóközösség hozzájárult, a meghatalmazásomat/a közös képviselői megbízásomra
vonatkozó dokumentumot és a pályázat benyújtására vonatkozó társasházi határozatot pályázatomhoz csatolom.
c)
Hatvan legvirágosabb erkélye kategóriában kitöltendő:
Nyilatkozom, hogy a Hatvan,
(közterület neve)
em.
ajtó alatti ingatlan tulajdonosa (használója, kezelője) vagyok.
d)
A legvirágosabb hatvani intézmény kategóriában kitöltendő:
Nyilatkozom, hogy a
jogosult vagyok.

szám

(intézmény neve)
(intézmény székhelye) képviseletére

2.
Nyilatkozom, hogy ismerem Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról,
valamint a zöldterületek használatáról szóló 17/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendeletét, ezért az ingatlan, illetve a
közterület gondozása, a zöldterületek létesítése, fenntartása során az abban foglaltak szerint járok el.
3.
Nyilatkozom, hogy az ingatlanon, illetve az ingatlant övező közterületen az utóbbi egy évben az alábbi
karbantartási, tisztántartási, zöldfelület-fenntartási, növénytelepítési, virágosítási és egyéb munkálatokat végeztem
el:

4.
Nyilatkozom arról, hogy az ingatlanon, illetve az azt övező közterületen a parlagfű irtásáról folyamatosan
gondoskodom.
5.
Nyilatkozom, hogy a „Tiszta, virágos Hatvanért” Cím elnyerése esetén az ingatlanon (többlakásos lakóépület
esetében a főbejárat mellett) a Címet hirdető táblát közterületről jól látható helyen elhelyezem.
6.
Nyilatkozom, hogy a pályázatban közölt adatok valósak, a „Tiszta, virágos Hatvanért” cím alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 37/2008. (V. 30.) helyi önkormányzati rendeletben, valamint a pályázati
felhívásban foglaltakat megismertem.
Hatvan, 20… … … … …

pályázó aláírása”

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. ÁPRILIS 27-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI
Határozat száma

: 197/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. április 27-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. Beszámoló Hatvan város közrend-közbiztonsági helyzetéről
2. Beszámoló a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 2016. évi működéséről
3. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesület között létrejövő
megállapodásról
4. Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés menetrendi módosításához kapcsolódó döntésről
5. Előterjesztés köznevelési intézmények intézményvezetői pályázatának véleményezéséről
6. Előterjesztés az Egri SZC Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezéséről
7. Előterjesztés a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda intézményvezetője magasabb vezetői megbízásának
meghosszabbításáról
8. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. II. félévi feladatvégrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének
felhasználásáról, célprémium feladatok értékeléséről, célprémium kifizetéséről
9. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. II. félévi feladat-végrehajtási
tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének
felhasználásáról, célprémium feladatok értékeléséről, célprémium kifizetéséről
10. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. II. félévi feladatvégrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznú beszámolójáról és
adózás utáni eredményének felhasználásáról, célprémium feladatok értékeléséről
11. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről,
számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznú beszámolójáról és adózás utáni eredményének
felhasználásáról, célprémium feladatok értékeléséről, célprémium kifizetéséről
12. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt
Felelősségű Társaság 2016. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti
beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról
13. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról. Beszámoló az önkormányzat 2016. évi
gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről
Előterjesztő, előadó az 1-13. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
14. Beszámoló az önkormányzat 2016. évi adóztatási tevékenységéről
Előterjesztő, előadó: dr. Szikszai Márta jegyző
15. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési jelentéséről
16. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2016.
évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről
17. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulással
kapcsolatos döntésekről
18. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról
Előterjesztő, előadó a 15-18. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
19. Tájékoztató Hatvan város védőnői szolgálatainak 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő, előadó: Lestyán Balázs alpolgármester
20. Beszámoló az önkormányzat 2016. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról
Előterjesztő, előadó: dr. Szikszai Márta jegyző
21. Előterjesztés az igazgatási szünetről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról
22. Előterjesztés a „Tiszta, virágos Hatvanért” cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 37/2008.
(V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
23. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatáról és a
településképi arculati kézikönyv elkészítéséről
24. Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat
benyújtásáról
25. Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház által benyújtandó pályázathoz szükséges hozzájáruló
nyilatkozat megadásáról
26. Előterjesztés az „Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért” tárgyú pályázat
benyújtásának utólagos jóváhagyásáról

27. Előterjesztés a Hatvani Tankerületi Központ pályázatához szükséges hozzájáruló nyilatkozatok
megadásáról
28. Előterjesztés a szociális tűzifa igényléséhez kapcsolódó kérelem benyújtásáról
29. Előterjesztés látványraktár tervezésével kapcsolatos döntésről
30. Előterjesztés Tourinform Iroda kialakításához szükséges irodabútorok beszerzéséről
Előterjesztő, előadó a 21-30. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
31. Egyebek
ZÁRT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a „Hatvany Irén kitüntető emlékérem – az ifjúságért” kitüntetés adományozására
Előterjesztő, előadó: Horváth Richárd polgármester”
Határozat száma

: 198/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 845., 847., 848. (X. 27.), 967. (XII. 15.) 2016. évi; a 29., 30.,
31., 32., 38., 39., 41. (I. 26.), 67 (II. 17.), 87., 88., 89., 90., 100., 101., 102., 110., 112., 118., 119. (II. 23.), 133.,
134., 136., 137., 138., 139., 140., 162., 186. (III. 30.) 2017. évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja.”
Határozat száma

: 199/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Rendőrkapitányság 2016. évi, Hatvan város
közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2017. május 5. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 200/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 2016. évi
működéséről szóló beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2017. május 5. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 201/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. május 1. napjától 2017 december 31. napjáig tartó
időszakra együttműködési megállapodást köt – a határozat melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani
Szőlőhegyért Civil Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Akácfa u. 3.), melynek keretében 500.000.- Ft, azaz
Ötszázezer forint támogatást nyújt az egyesület számára.
A 2017. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.)
önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen
rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2017. április 28. (a megállapodás megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Együttműködési megállapodás

Amely létrejött egyrészről
Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH statisztikai számjel: 157293948411-321-10; adószáma: 15729394-2-10; bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 1040353849575051-56561001; képviseli: Horváth Richárd polgármester; továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről az
Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Akácfa u. 3.); Heves Megyei Bíróság
végzésének száma: Pk.60.073/2008/4. adószáma: 18591930-1-10; bankszámlaszáma: Hatvan és Vidéke
Takarékszövetkezet 62100119-11029771; képviseli: Püspöki István elnök; továbbiakban: Egyesület)
(továbbiakban együtt: Felek) között abból a célból, hogy egymás munkáját kölcsönösen segítsék.
1) Az Egyesület vállalja, hogy Hatvan város belterületétől északra elterülő zártkertes övezet (természetes határai:
a Hegyalja út, Peresi utca, M3-as autópályára felvezető elkerülő út, az M3-as autópálya és a Balassi Bálint út)
mintegy hatszáz darab kiskertje vagyontárgyainak, növényzetének és termesztett haszonnövényeinek
megóvása érdekében lakossági járőrözést tart napi rendszerességgel.

2) Az Egyesület az együttműködési megállapodás időbeli hatálya alatt félévi rendszerességgel tájékoztatja az 1)
pontban leírt tevékenység megvalósulásáról a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodáját. A
tájékoztatás írásban történik, amely tartalmazza a tevékenységet bizonyító dokumentumok másolatát (őrzési
jelentések, jegyzőkönyv, fotók stb.) A szerződés időbeli hatályának lejártával az 1) pontban leírt tevékenységek
megvalósításáról beszámol Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január hónapban a
munkaterv szerint megtartandó ülésén.
3) Az Egyesület az Önkormányzat által nyújtott, 5) pontban meghatározott összeg felhasználásáról a Hatvani
Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája felé a tárgyévet követő január hó 31. napjáig elszámol. A
beszámolóhoz csatolja az egyesület tevékenységének ellátásához kapcsolódó kiadások számlamásolatait,
összesített kimutatást a támogatás felhasználásáról és a tevékenységet igazoló dokumentumokat (őrzési
jelentés, tabellák, fotók, esetlegesen meghívók, plakátok, jegyzőkönyv).
4) Amennyiben az 1) pontban leírt tevékenységéhez kapcsolódóan a kapott támogatást a 3) pontban
meghatározott beszámoló elkészítéséig felhasználni nem tudta, köteles azt az Önkormányzat számára
visszautalni a 3) pontban meghatározott beszámoló beadási határidejét követő 5 munkanapon belül, amelynek
elmulasztása esetén felhatalmazza az Önkormányzatot bankszámlája terhére a fel nem használt támogatási
összeg azonnali beszedési megbízás útján való beszedésre.
5) Az Önkormányzat az 1) pontban leírt tevékenység ellátásához az egyesület részére
2017. évi költségvetéséből 500.000.-Ft – azaz Ötszázezer forint –pénzbeli támogatást nyújt.
6) A felek jelen megállapodást határozott időre kötik, amely időtartama 2017. május 1. napjától 2017. december
31. napjáig terjed.
7) A megállapodás közös megegyezéssel – a megállapodás céljának sérelme nélkül – írásban módosítható. A
szerződés közös megegyezéssel megszüntethető, továbbá 3 hónap felmondási idő közbeiktatása mellett
indoklás nélkül felmondható.
8)

Azonnali hatályú felmondásra súlyos kötelezettségszegés esetén bármely fél jogosult. Súlyos
kötelezettségszegésnek az minősül,
• ha az Egyesület az 1.) pontban vállalt feladatát nem látja el (ez a féléves tájékoztató alkalmával
kerülhet megállapításra, amennyiben a járőrözések száma a vállalt rendszerességhez képest 85
százalék alá csökken),
• a támogatás összegét nem a megállapodás 1.) pontjában megjelölt célra fordítja,
• az Egyesület felszólítás ellenére sem tesz eleget elszámolási kötelezettségének, vagy a
Gazdálkodási Iroda munkatársai a csatolt dokumentumokat nem fogadják el,
• továbbá ha az Önkormányzat az 5) pontban leírt összeget 2017. május 31-ig nem utalja át.

9)

Jelen megállapodásban nem érintett és jogszabályban nem szabályozott, esetlegesen felmerülő
problémákat, továbbá a jogvitákat a felek elsősorban tárgyalásos úton kívánják rendezni, melynek
sikertelensége esetén kikötik a Hatvani Járásbíróság, illetve pertárgyértéktől függően az Egri Törvényszék
kizárólagos illetékességét.

10) Jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi az Egyesület nyilvántartásba vételét elrendelő
végzés másolata és az elnök aláírási címpéldánya, vagy aláírás-mintája.
Hatvan, 2017. április 28.
________________________________
Az Önkormányzat képviseletében
Horváth Richárd
polgármester
Határozat száma

________________________________
Az Egyesület képviseletében
Püspöki István
elnök
: 202/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési
Központ Zrt.-vel (5000 Szolnok, Nagysándor József út 24.) megkötött menetrend szerinti autóbuszjárattal történő
helyi személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítását a határozat mellékletét képező
közszolgáltatási szerződésmódosító okirat szerint. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét a szerződést módosító okirat aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2017. május 22. (szerződésmódosításra)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

(A 202/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)

Határozat száma

: 203/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani 5. Számú Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan,
Szabadság út 13.) intézményvezetői pályázata vonatkozásában támogatja Kutalik Márta beadott pályázati anyagát
és kinevezését.”
Határidő
Felelős

: 2017. május 10. (a véleményezés megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 204/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) intézményvezetői pályázata vonatkozásában támogatja Pappné Dr.
Forgács Edit PhD. beadott pályázati anyagát és kinevezését.”
Határidő
Felelős

: 2017. május 10. (a véleményezés megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 205/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kocsis Albert Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 36.) intézményvezetői pályázata vonatkozásában támogatja Hargitai
Géza beadott pályázati anyagát és kinevezését.”
Határidő
Felelős

: 2017. május 10. (a véleményezés megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 206/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Egri SZC Damjanich János Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2/A) tagintézmény-vezetői pályázata
vonatkozásában támogatja Románné Kolozsi Andrea Mónika beadott pályázati anyagát és kinevezését.”
Határidő
Felelős

: 2017. május 10. (a véleményezés megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 207/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan,
Vörösmarty tér 1.) óvodavezetője, Padányiné Kalocsai Edit 2018. június 30-ig szóló intézményvezetői megbízását
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (18) bekezdése alapján további három évvel, 2021.
június 30. napjáig meghosszabbítja.”
Határidő
Felelős

: 2017. április 30. (munkajogi dokumentumok kiadására)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 208/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és egyszemélyes
tulajdonosa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ára tekintettel a Hatvani Gazdasági
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. második féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges
beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2017. április 28.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 209/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és egyszemélyes
tulajdonosa akként határoz, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Hatvani Gazdasági
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évre szóló egyszerűsített éves beszámolóját 17.700 eFt eszközforrás egyező főösszeggel elfogadja.”

Határidő
Felelős

: 2017. április 28.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 210/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (cg.száma: Közétkeztetési, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és egyszemélyes
tulajdonosa a társaság 3.123 eFt adózott eredményét elfogadja, és a 2016. évi adózott eredmény teljes összegét
az eredménytartalékba helyezi.”
Határidő
Felelős

: 2017. április 28.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 211/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Közétkeztetési Korlátolt
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és
egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. ügyvezetője részére célprémium feladat kiírásáról
szóló 81/2016. (II. 11.) sz., és 73/2017. (II. 23.) sz. határozatának mellékletét az alábbi szöveggel egészíti ki:
„A társaság ügyvezetőjének valamennyi célprémium kifizetéséhez kötött feltétel teljesülése esetén a célprémium
jogcímén kifizethető összeg maximuma összességében az ügyvezető éves bruttó munkabérének 20 %-át nem
haladhatja meg.””
Határidő
Felelős

: 2017. április 28.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 212/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (cg.száma: 10-09-034320 , székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes
tulajdonosa a társaság ügyvezetője vonatkozásában a 2016. gazdasági évre kiírt célprémium feladat értékelését
elfogadja és az ügyvezető részére a 2016. gazdasági évre kifizethető célprémium összegét bruttó 1.080.000,-Ftban határozza meg.”
Határidő
Felelős

: 2017. április 28.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 213/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ára tekintettel a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt
Felelősségű Társaság 2016. II. félévi feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2017. április 28.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 214/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű
Társaság 2016. évre szóló egyszerűsített éves beszámolóját 100.856 eFt eszköz-forrás egyező főösszeggel
elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2017. április 28.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 215/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa
a társaság 9.023
eFt adózott eredményét elfogadja, és az adózott eredmény teljes összegét az
eredménytartalékba helyezi.”

Határidő
Felelős

: 2017. április 28.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 216/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa
a Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezetője részére célprémium feladat kiírásáról szóló 76/2016. (II. 11.) sz., és
75/2017. (II. 23.) sz. határozatának mellékletét az alábbi szöveggel egészíti ki:
„A társaság ügyvezetőjének valamennyi célprémium kifizetéséhez kötött feltétel teljesülése esetén a célprémium
jogcímén kifizethető összeg maximuma összességében az ügyvezető éves bruttó munkabérének 20 %-át nem
haladhatja meg.””
Határidő
Felelős

: 2017. április 28.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 217/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa
a társaság ügyvezetője vonatkozásában a 2016. gazdasági évre kiírt célprémium feladat értékelését elfogadja és
az ügyvezető részére a 2016. gazdasági évre kifizethető célprémium összegét bruttó 1.200.000,-Ft-ban határozza
meg.”
Határidő
Felelős

: 2017. április 28.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 218/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítója és
egyszemélyes tulajdonosa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ára tekintettel a MédiaHatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. II. félévi feladat-végrehajtásról szóló szöveges
beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2017. április 28.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 219/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítója és
egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Média-Hatvan Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évre szóló egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznú
beszámolóját 12.734 eFt eszköz-forrás egyező főösszeggel elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2017. április 28.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 220/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítója és
egyszemélyes tulajdonosa a társaság -1.843 eFt mérleg szerinti eredményét elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2017. április 28.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 221/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója és
egyszemélyes tulajdonosa a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője részére célprémium feladat
kiírásáról szóló 78/2016. (II. 11.) sz., és 76/2017. (II. 23.) sz. határozatának mellékletét az alábbi szöveggel
egészíti ki:

„A társaság ügyvezetőjének valamennyi célprémium kifizetéséhez kötött feltétel teljesülése esetén a célprémium
jogcímén kifizethető összeg maximuma összességében az ügyvezető éves bruttó munkabérének 20 %-át nem
haladhatja meg.””
Határidő
Felelős

: 2017. április 28.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 222/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója és
egyszemélyes tulajdonosa a társaság ügyvezetője vonatkozásában a 2016. gazdasági évre kiírt célprémium
feladat értékelését elfogadja és megállapítja, hogy az ügyvezető részére a 2016. gazdasági évre vonatkozóan
célprémium nem fizethető.”
Határidő
Felelős

: 2017. április 28.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 223/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167,
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 87. §-ára tekintettel a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. II. félévi feladat-végrehajtásról szóló
szöveges beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2017. április 28.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 224/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167,
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 4. §-a értelmében a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évre szóló egyszerűsített éves beszámolóját és
közhasznú beszámolóját 4.026.859 eFt eszköz-forrás egyező főösszeggel elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2017. április 28.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 225/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167,
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 3.497 eFt tárgyévi
adózott eredményét elfogadja, és az adózott eredmény teljes összegét az eredménytartalékba helyezi.”
Határidő
Felelős

: 2017. április 28.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 226/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167,
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője részére célprémium feladat
kiírásáról szóló 83/2016. (II. 11.) sz., és 77/2017. (II. 23.) sz. határozatának mellékletét az alábbi szöveggel
egészíti ki:
„A társaság ügyvezetőjének valamennyi célprémium kifizetéséhez kötött feltétel teljesülése esetén a célprémium
jogcímén kifizethető összeg maximuma összességében az ügyvezető éves bruttó munkabérének 20 %-át nem
haladhatja meg.””
Határidő
Felelős

: 2017. április 28.
: Hatvan város polgármestere

Határozat száma

: 227/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167,
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság ügyvezetője
vonatkozásában a 2016. gazdasági évre kiírt célprémium feladat értékelését elfogadja és az ügyvezető részére a
2016. gazdasági évre kifizethető célprémium összegét bruttó 1.440.000,- Ft-ban határozza meg.”
Határidő
Felelős

: 2017. április 28.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 228/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan,
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §ára tekintettel a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt
Felelősségű Társaság 2016. II. félévi feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2017. április 28.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 229/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan,
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében
a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
2016. évre szóló egyszerűsített éves beszámolóját és kiegészítő mellékletét 3.930 eFt eszköz-forrás egyező
főösszeggel elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2017. április 28.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 230/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan,
Kossuth tér 24.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 620 eFt tárgyévi adózott eredményét elfogadja,
és az adózott eredmény teljes összegét az eredménytartalékba helyezi.”
Határidő
Felelős

: 2017. április 28.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 231/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

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

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

(A 231/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!)
Határozat száma

: 232/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
138. § (3) bekezdés g) pontjára történő hivatkozással az önkormányzat 2016. évi helyi adóztatási tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2017. április 28.
: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

Határozat száma

: 233/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a belső ellenőrzés által a 2016. évi belső ellenőrzések
végrehajtásáról szóló, a határozat mellékletét képező éves ellenőrzési jelentést elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2017. április 30.
: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

(A 233/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 234/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja ezen határozat mellékletét képező, a Hatvan és
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2016. évi zárszámadási javaslatát, melyek
az alábbi tételeket részletezik:
a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett
bevételi főösszegét
385.387.353 Ft-ban
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét
396.249.690 Ft-ban
állapítja meg.
A bevételek és kiadások megbontása a társulás vonatkozásában a határozat mellékletében található.
Egyenleg: 5.556.963 Ft
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács ülésén Hatvan és
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2016. évi gazdálkodásáról és annak
pénzügyi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása tárgyában szavazati jogát e határozatnak megfelelően
gyakorolja.”
Határidő
Felelős

: 2017. május 30.
: Hatvan város polgármestere

(A 234/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 235/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testület elfogadja a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás 2016. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót.
A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás pénzmaradványa: 5.556.963
Ft, mely a tartalékba kerül elhelyezésre.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács ülésén a Hatvan és
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2016. évi gazdálkodásáról és annak
pénzügyi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása tárgyában szavazati jogát e határozatnak megfelelően
gyakorolja.”
Határidő
Felelős

: 2017. május 30.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 236/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás vagyonmérlegét 2.787.973.717 Ft főösszeggel elfogadja.
A Társulás vagyonmérlegét a határozat melléklete tartalmazza.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan Város Önkormányzata polgármesterét, hogy a társulási tanács ülésén a
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2016. évi gazdálkodásáról és
annak pénzügyi teljesítéséről elfogadása tárgyában szavazati jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja.”
Határidő
Felelős

: 2017. május 30.
: Hatvan város polgármestere

(A 236/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 237/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiről szóló kimutatást a határozat melléklete szerint elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács ülésén a Hatvan és
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2016. évi gazdálkodásáról és annak

pénzügyi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása tárgyában szavazati jogát e határozatnak megfelelően
gyakorolja.”
Határidő
Felelős

: 2017. május 30.
: Hatvan város polgármestere

(A 237/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 238/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási Tanácsülésen nemmel szavaz a Társulás
Tanács elnökének a visszahívása és új elnök választása napirendi pont tárgyalása során.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Társulási
Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen
határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.”
Határidő
Felelős

: a társulási tanács soron következő tanácsülése
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 239/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási Tanácsülésen nemmel szavaz a Hatvan és
Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal
kötött vagyonkezelési szerződés azonnali hatályú felmondása napirendi pont tárgyalása során.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Társulási
Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen
határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.”
Határidő
Felelős

: a társulási tanács soron következő tanácsülése
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 240/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási Tanácsülésen nemmel szavaz a Társulásra
átruházott önkormányzati feladat- és hatáskörök tekintetében új vagyonkezelési szerződés megkötésével
kapcsolatos intézkedésekről szóló döntés tárgyalása során.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Társulási
Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen
határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.”
Határidő
Felelős

: a társulási tanács soron következő tanácsülése
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 241/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság többségi tulajdonosa a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény 37. §-a, valamint a közszolgáltatási szerződés 5. pontja alapján azt hat hónap
felmondási idő közbeiktatásával felmondja, azzal, hogy a felmondási idő alatt a közszolgáltató a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul ellátja és a közszolgáltatási feladata zavartalan ellátása
érdekében a felmondás hatálya közös megegyezéssel módosítható.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Hatvan város polgármesterét, hogy
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása és közfeladat folyamatos ellátása érdekében
szükséges valamennyi intézkedést megtegye.”
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 242/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II.
10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Fekete Anna, Bors Barnabás, Tóth Léna, Horváth Flóra, Hidvégi
Angéla Adél, Dudás Szabina Karolina, Bene Norbert Bence, Soós Olívia, Tóth Lili, Ványi Mira Karolina,

2.

Kertész Kristóf, Csajkás Léna Hanna, Révész Csongor György, Takács Vivien Jázmin és Palásti Sebestyén
gyermekeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése
napjától vehet igénybe.
A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 600.000,- Ft – azaz Hatszázezer forint –
támogatást biztosít Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.)
önkormányzati rendelet 2/b. mellékletében, a szociális feladatokban szereplő „Fiatalok helyi életkezdési
támogatása” előirányzat terhére.”

Határidő
Felelős

: 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 243/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének
a 2016. évi a gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót.”
Határidő
Felelős

: 2017. május 31.
: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 244/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi
Szolgálat 2016. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló beszámolót.”
Határidő
Felelős

: 2017. május 31.
: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 245/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény értelmében dönt a településrendezési eszközök teljes körű felülvizsgálatának megindításáról.”
Határidő
Felelős

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

: 246/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
értelmében dönt a településképi arculati kézikönyv elkészítésének megindításáról.”
Határidő
Felelős

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

: 247/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VT Városépítési Kft.-t (1085 Budapest, József krt. 29.) bízza
meg a településrendezési eszközök teljes körű felülvizsgálatával és a településképi arculati kézikönyv
elkészítésével kapcsolatos tervezési feladat elvégzésével bruttó 12.065.000,- Ft összegben, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező szerződés
megkötésére.
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati
rendelet 5. számú mellékletében a „Településrendezési eszközök módosítása” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: azonnal (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a főépítész útján

(A 247/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 248/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatás” c. alcél, belterületi utak, járdák, hidak felújítása című pályázati felhívásra az
Arany János utca felújítására vonatkozóan. A pályázat becsült összköltsége bruttó 61.052.710.- Ft. Az igényelt
támogatási összeg 30.000.000.- Ft. A pályázat benyújtásához 31.052.710.- Ft pályázati önerő szükséges.

A pályázati önrész Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati
rendeletben a felhalmozási kiadások között az útfelújítások, útépítések költséghelyen rendelkezésre áll. A
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtására és a pályázathoz
szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2017. május 2. (pályázat benyújtására)
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 249/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Grassalkovich Művelődési Ház (3000 Hatvan, Kossuth
tér 24.) 3000 Hatvan, Hatvany Irén utca 8. szám alatti (5247 hatvani hrsz.) telephelyének tulajdonosa,
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Grassalkovich Művelődési Ház EFOP-3.3.4-17 kódszámú
pályázatához szükséges tulajdonosi nyilatkozat aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2017. május 2. (aláírásra)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 250/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja az „Önkormányzatok a települések
közlekedésbiztonságának növeléséért” című pályázat benyújtását a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázati
felhívására, amelynek révén közlekedésbiztonságot segítő eszközök és közlekedésbiztonsági programok
elnyerésére nyílik lehetőség.”
Határidő
Felelős

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

: 251/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és
Képességfejlesztő Általános Iskola (3000 Hatvan, Géza fejedelem útja 2.; 5109/2 hatvani hrsz.), illetve a Kocsis
Albert Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 36.; 2755 hatvani hrsz.) ingatlanának
tulajdonosa, felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Hatvani Tankerületi Központ EFOP-4.1.3-17 kódszámú
pályázatához szükséges tulajdonosi nyilatkozatok aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2017. május 12. (aláírásra)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 252/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által rendelkezésre bocsátandó
faanyag csomagra igénylést nyújt be, melyet szociális tűzifaként kíván felhasználni.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felé a
faanyagra vonatkozó igényt, valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez a faanyag ingyenes átadására
irányuló kérelmet benyújtsa.
A szállításhoz szükséges költségek fedezetére a pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2/b. mellékletében, a szociális feladatokban
szereplő „lakhatáshoz kapcsolódó támogatások” címszó alatt rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2017. április 28. (az igény benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 253/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth tér 12. szám alatti 5231/2 hrsz-ú ingatlanon
meglévő múzeum épület látványraktárral történő bővítésének építési engedélyezési szintű építészeti-műszaki
tervezéséhez kapcsolódóan az előző tervező szakmai közreműködésének, hozzájárulásának díjával bruttó
180.000,- Ft összeggel megemeli a KOVATERV Kft. tervezési díját.
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati
rendelet alapján az általános tartalékkeretből kerül biztosításra.”
Határidő
Felelős

: 2017. május 10. (tervezési szerződés módosítására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Határozat száma

: 254/2017. (IV. 27.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tourinform Iroda kialakításához szükséges 1 db recepciós
pult, 2 db operatív szék, 1 db kanapé és 2 db egységes fiókos, görgős konténer beszerzésével, szállításával és
összeszerelésével a termék kizárólagos gyártóját, forgalmazóját, a Garzon Bútor Zrt.-t (8000 Székesfehérvár,
Bakony u. 4.) bízza meg bruttó 654.063,- Ft összegben.
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati
rendeletben az általános tartalékkeret költséghely terhére rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

: 255/2017. (IV. 27.) sz. zü. képv. test. hat.

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

: 256/2017. (IV. 27.) sz. zü. képv. test. hat.

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

: 257/2017. (IV. 27.) sz. zü. képv. test. hat.

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

KIVONAT
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 27-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből
Napirendi pont címe:
Tájékoztató Hatvan város védőnői szolgálatainak 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő, előadó: Lestyán Balázs alpolgármester
Kivonat szövege:
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Lestyán Balázs alpolgármester előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan város védőnői szolgálatainak 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót és azt
az írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.”

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

