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2017. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI
Határozat száma

: 68/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. február 23-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 közadat kérelem benyújtásáról
2. Előterjesztés Hatvan város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről szóló beszámolóról
3. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére
célprémium feladat kiírásáról
4. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére célprémium feladat kiírásáról
5. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére célprémium
feladat kiírásáról
6. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője részére célprémium feladat kiírásáról
7. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére célprémium feladat kiírásáról
8. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit
Közhasznú Kft.-vel megkötött, a Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ üzemeltetésére
vonatkozó, és Kulturális szolgáltatások ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződések módosításáról
9. Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról és
2017. évi munkatervének jóváhagyásáról
10. Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2016. évi tevékenységéről szóló
beszámolójának elfogadásáról és 2017. évi munkatervének jóváhagyásáról
11. Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolójának
elfogadásáról és 2017. évi munkatervének jóváhagyásáról
12. Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház 2016. évi közművelődési feladatellátásáról szóló
beszámolójának jóváhagyásáról
13. Előterjesztés a Hatvan Belvárosi Római Katolikus Egyházközség részére nyújtandó támogatásról
14. Előterjesztés az Újhatvani Római Katolikus Plébánia részére nyújtandó támogatásról
15. Előterjesztés az Evangélikus Egyházközség részére nyújtandó támogatásról
16. Előterjesztés a Hatvani Református Egyházközség részére nyújtandó támogatásról
17. Előterjesztés reklámszolgáltatási szerződés megkötéséről
18. Előterjesztés a Vadászati Élménytér és Gyermekfoglalkoztató belépő- és teremhasználati díjainak
módosításáról
19. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott óvodák továbbképzési programjának
elfogadásáról
20. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról
21. Előterjesztés a HATÁRTALANUL! program pályázati kiírására pályázat benyújtásáról
22. Előterjesztés „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális
fejlesztései” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről
23. Előterjesztés „A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései”
tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről
24. Előterjesztés látványraktár kialakításához kapcsolódó tervezési feladatról
25. Előterjesztés a kisvasút megvalósíthatósági tanulmányának megrendeléséről
26. Beszámoló az önkormányzat 2016. évi közfoglalkoztatási feladatainak ellátásáról
27. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosításáról
28. Előterjesztés a Hatvani Ipari Park fejlesztésével kapcsolatos döntésekről
29. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 3000 Hatvan, Pázsit u. 11. sz. alatt található lakások
elidegenítéséről szóló pályázatok értékeléséről
30. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Árpád utca 2. szám alatti ingatlanban lévő egyes
helyiségekre vonatkozó bérleti szerződés megszüntetéséről
31. Előterjesztés a Hatvan, Tabán út 22. szám alatti társasház által felvett lakáscélú kölcsön fizetéséről
32. Előterjesztés fodrászüzlet kivitelezéséről
33. Beszámoló a 2016. évi intézményfelújítási keret felhasználásáról, valamint javaslat a 2017. évi keret
felhasználására
34. Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2016. évi felhasználásáról, valamint javaslat a 2017. évi keret
felhasználására

35. Beszámoló a Hatvani Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető üzemeltetőjének közszolgáltatással
összefüggő bevételeiről és kiadásairól
36. Tájékoztató a 2017. évi útkarbantartási feladattervről
37. Beszámoló Hatvan város polgármesterének az átruházott hatáskörben eljárva meghozott döntéseiről
Előterjesztő, előadó az 1-37. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
38. Beszámoló a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének az átruházott hatáskörben eljárva
meghozott döntéseiről
Előterjesztő, előadó: dr. Szikszai Márta jegyző
39. Beszámoló a Jogi és Ellenőrzési Bizottság átruházott hatáskörben hozott lejárt határidejű határozatairól
Előterjesztő, előadó: Nádas Sándor, a Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke
40. Beszámoló az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben hozott lejárt
határidejű határozatairól
Előterjesztő, előadó:
Tarsoly Imre, az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke
41. Beszámoló a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben hozott
határozatainak végrehajtásáról
Papp István, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke
Előterjesztő, előadó:
42. Beszámoló a Szociális és Lakásügyi Bizottság átruházott hatáskörben meghozott határozatairól
Előterjesztő, előadó: Kondek Zsolt, a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke
43. Egyebek”
Határozat száma

: 69/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 206. (III. 31.), 520. (VI. 30.), 809. (X. 27.), 886., 893. (XI.
24.), 910., 913., 916., 917., 918., 926., 927., 928., 929., 930., 936., 937., 942., 943., 945., 949., 944., 952., 958.,
959., 961., 962., 963., 964., 965., 966., 969., 970. (XII. 15.), 981., 982., (XII. 29.) 2016. évi; a 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.,
10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 20., 22., 23., 24., 34., 35., 36., 37., 40., 51., 53. (I. 26.) 2017. évi lejárt határidejű
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja.”
Határozat száma

: 70/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az információs önrendelkezései jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. §-a értelmében közadat kérelemmel fordul a Heves
Megyei Közgyűléshez, melyben kéri írásban megküldeni a Heves Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő
Ideiglenes Bizottságának Hatvan Város Önkormányzata által a Területi Operatív Program forrásaira benyújtott
támogatási kérelmeket tárgyaló nyilvános bizottsági ülések jegyzőkönyvét, valamint a nyílt vagy zárt bizottsági
üléseken meghozott döntéseket, és a döntések meghozatala során keletkezett valamennyi dokumentációt.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közérdekű adatok megismerése iránti kérelem
benyújtására.”
Határidő
Felelős

: 2017. február 24.
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 71/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az információs önrendelkezései jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. §-a értelmében közadat kérelemmel fordul a
Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, mint irányító hatósághoz melyben kéri írásban megküldeni a Döntéselőkészítő Bizottságának Hatvan Város Önkormányzata által a Területi Operatív Program forrásaira benyújtott
támogatási kérelmeket tárgyaló 2017. február 17-én megtartott nyilvános bizottsági ülések jegyzőkönyvét,
valamint a nyílt vagy zárt bizottsági üléseken meghozott döntéseket, és a döntések meghozatala során keletkezett
valamennyi dokumentációt.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közérdekű adatok megismerése iránti kérelem
benyújtására.”
Határidő
Felelős

: 2017. február 24.
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 72/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gyöngyösi
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének részeként működő Hatvani Hivatásos Tűzoltó-parancsnok által elkészített,
Hatvan város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről szóló 2016. évi beszámolót elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2017. március 6. (tájékoztatásra)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Határozat száma

: 73/2017. (II. 23.) 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 a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére a határozat
mellékletében meghatározottak szerint célprémium feladatot ír ki.”
Határidő
Felelős

: 2017. február 24.
: Hatvan város polgármestere

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3000 HATVAN, Kossuth tér 2.
Célprémium feladat kiírás
Maruzsné Németh Beáta, a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. (továbbiakban GSZ60 Kft.) ügyvezető igazgatója
részére.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a GSZ60 Kft. 2017. évi üzleti tervét.
A képviselő-testület a 2017. évi üzleti tervben rögzített célok megvalósításának ösztönzése, így különösen a társaság
eredményes működése és a stabil likviditási helyzet megőrzése érdekében, az ügyvezető részére az alábbi célprémium
feladatokat fogadta el.
1./ Az üzleti tervben rögzített 2.193 eFt adózás előtti eredmény elérése.
Kifizethető prémium: a 2017. évi éves alapbér 10%-a. Terv alatti teljesítés esetén prémium nem fizethető,
terv-feletti teljesítésnél arányosításra nem kerül sor.
Értékelés és kifizetés határideje: A 2017. évi beszámoló jóváhagyásakor.
2./ A lakásüzemeltetési üzletágnál fontos mutató a lakók felé 2017. évben ténylegesen kiszámlázott díjak ( a
tervben 57.286 eFt,) határidőre történő beszedése. Ezen díjbevételekből 2017. december 31-én a
könyvelésben kimutatott vevőkintlévőség nem lehet magasabb mint a 2017. évben kiszámlázott díjak 6%-a.
Kifizethető prémium: a 2017. évi éves alapbér 10%-a. Arányosításra alul vagy felül teljesítés esetén nem kerül
sor.
A célprémium kifizetésének feltétele, hogy a társaság saját vagyonát megőrizze.
(a 2017. évi társasági szintű eredmény nem lehet negatív!)
Értékelés és kifizetés határideje: A 2017. évi beszámoló jóváhagyásakor.
A képviselő-testület fenntartja azt a jogát, hogy amennyiben az ügyvezető a 2017. év során munkájában súlyos
mulasztást vagy fegyelmi vétséget követ el, a prémium feladat teljesítés ellenére is a kifizetést megvonja, vagy
csökkentse.
Egyebekben a Munka Törvénykönyve előírásai az irányadók.
Hatvan, 2017. február 23.
Horváth Richárd
polgármester
Határozat száma

: 74/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000
Hatvan, 054/14 hrsz.) többségi tulajdonos tagja a társaság ezen napirendi pontot tárgyaló taggyűlésén támogatja
a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetője részére a határozat mellékletében meghatározottak szerint célprémium feladat kiírását.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ezen napirendi pontot tárgyaló
taggyűlésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen
képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.”

Határidő
Felelős

: a Kft. e napirendi pontot tárgyaló taggyűlése
: Hatvan város polgármestere

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3000 HATVAN, Kossuth tér 2.
Ajánlás, a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlése részére!
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Kft. többségi tulajdonosa, elfogadta a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi üzleti tervét.
A képviselő-testület az üzleti tervben rögzített célok megvalósításának ösztönzése, így különösen a társaság saját
vagyonának megőrzése, a szelektív hulladékgyűjtés mennyiségének növelése, érdekében ajánlja a Tisztelt Taggyűlés felé
Soós Péter János ügyvezető részére, az alábbi célprémium feladat kiírását.
Célprémium feladat kiírás
Soós Péter János, a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője
részére.
1. A működési területen az üzleti tervben rögzített, összesen: 200 tonna/év szelektív hulladék begyűjtése,
válogatása és tovább- felhasználásra történő átadása.
Kifizethető prémium: a 2017. évi éves alapbér 10 %-a.
Terv alatti teljesítés esetén arányosításra nem kerül sor.
Terv feletti teljesítés esetén a begyűjtött, feldolgozott és értékesített szelektív hulladék tervben meghatározott
mennyiségének minden 5 %-os növelése (+10,0 tonna/év) esetén, az éves alapbér további 1%-a fizethető, ezért
a feladatpontért maximum az éves alapbér 20 %-áig.
Értékelés és kifizetés határideje: A 2017. évi beszámoló jóváhagyásakor.
2. Az üzleti tervben rögzített adózás előtti 4 462 e Ft eredmény elérése.
Kifizethető prémium: az éves alapbér 10%-a. Arányosításra alul teljesítés esetén nem kerül sor. Terv feletti
teljesítés esetén a prémium mértéke az adózás előtti eredmény minden 5 %-kal történő túlteljesítése esetén az
alapbér további 1 %-ával nő.
Értékelés határideje: A 2017. évi beszámoló jóváhagyásakor.
A célprémium kifizetésének további feltétele, az 1. feladatpontnál, hogy a társaság saját vagyonát megőrizze (a 2017.
évi társasági szintű eredmény nem lehet negatív!);
A képviselő-testület fenntartja azt a jogát, hogy amennyiben az ügyvezető a 2017. év során munkájában súlyos
mulasztást vagy fegyelmi vétséget követ el, a prémium feladat számszaki teljesítés ellenére is a kifizetés megvonására
vagy csökkentésére tegyen javaslatot.
Évközbeni jogszabály változás esetén a célprémium feladat kiírás felülvizsgálatra kerül!
Egyebekben a Munka Törvénykönyve előírásai legyenek az irányadók.
Hatvan, 2017. február 23.
Horváth Richárd
polgármester
Határozat száma

: 75/2017. (II. 23.) 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 Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére a határozat mellékletében
meghatározottak szerint célprémium feladatot ír ki.”

Határidő
Felelős

: 2017. február 24.
: Hatvan város polgármestere

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3000 HATVAN, Kossuth tér 2.
Célprémium feladat kiírás
Smidné Vereb Julianna, a Hatvani Közétkeztetési Kft. (továbbiakban Közétkeztetési Kft.) ügyvezető igazgatója
részére.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Közétkeztetési Kft. 2017. évi üzleti tervét.
A képviselő-testület az üzleti tervben rögzített célok megvalósításának ösztönzése, így különösen az élelmezési napok
számának növelése és a társaság eredményes működése, vagyonának gyarapítása érdekében az ügyvezető részére az
alábbi célprémium feladatokat tűzi ki.
1. 2017. évben az élelmezési napok száma érje el a 410.000 –es számot.
Kifizethető prémium: a célszám elérése esetén a 2017. évi éves alapbér 5%-a.
Terv alatti teljesítés esetén arányosításra nem kerül sor.
Terv feletti teljesítés esetén minden további 1%-os élelmezési nap szám emelkedés esetén az éves alapbér
további 1%-a fizethető.
A célprémium kifizetésének feltétele, hogy a társaság saját vagyonát megőrizze. (a 2017. évi
társasági szintű eredmény nem lehet negatív!)
Értékelés és kifizetés határideje: A 2017. évi beszámoló jóváhagyásakor.
2. Az üzleti tervben rögzített adózás előtti 1.298 e Ft eredmény elérése.
Kifizethető prémium: az éves alapbér 10%-a. Arányosításra alul vagy felül teljesítés esetén nem kerül sor.
Értékelés határideje: A 2017. évi beszámoló jóváhagyásakor.
A képviselő-testület fenntartja azt a jogát, hogy amennyiben az ügyvezető a 2017. év során munkájában súlyos
mulasztást vagy fegyelmi vétséget követ el, a prémium feladat teljesítés ellenére is a kifizetést megvonja, vagy
csökkentse.
Egyebekben a Munka Törvénykönyve előírásai az irányadók.
Hatvan, 2017. február 23.
Horváth Richárd
polgármester
Határozat száma

: 76/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely:
3000 Hatvan, Madách utca 12. cgsz.: 10-09-031348) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Média-Hatvan
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére a határozat mellékletében
meghatározottak szerint célprémium feladatot ír ki.”
Határidő
Felelős

: 2017. február 24.
: Hatvan város polgármestere

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3000 HATVAN, Kossuth tér 2.
Célprémium feladat kiírás
Bagyinszki Gyula, a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban Média Kft.) ügyvezető igazgatója
részére.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Média Kft. 2017. évi üzleti tervét.
A képviselő-testület az üzleti tervben rögzített célok megvalósításának ösztönzése, így különösen a 2017. évi
Közszolgáltatási Szerződésben rögzítettek megvalósítása, a társaság saját vagyonának megőrzése és a vállalkozói
árbevétel növelése érdekében, az ügyvezető részére az alábbi célprémium feladatokat tűzi ki.
1. Az üzleti tervben rögzített 62 950 eFt vállalkozói árbevétel teljesítése.
Kifizethető prémium: a 2017. évi éves alapbér 5%-a.
Terv alatti teljesítésnél arányosításra nem kerül sor.
Terv feletti teljesítésnél a vállalkozói árbevétel minden további 1 %-kal történő túlteljesítése esetén az éves
alapbér 0,5%-a fizethető.
A célprémium kifizetésének feltétele, hogy a társaság saját vagyonát megőrizze.
(a 2017. évi társasági szintű eredmény nem lehet negatív!)
Értékelés és kifizetés határideje: A 2017. évi éves beszámoló jóváhagyásakor.
2. Feladat, 2017. évben 2 038 eFt adózás előtti eredmény elérése.
Kifizethető prémium: a 2017. évi éves alapbér 10%-a.
Arányosításra sem terv alatti, sem terv feletti teljesítés esetén nem kerül sor.
Értékelés és kifizetés határideje: A 2017. évi beszámoló jóváhagyásakor.
A célprémium kifizetésének további feltétele, (mindkét feladatpontnál), hogy a 2017. évre az Önkormányzat és a
Média Kft. között létrejött Közszolgáltatási Szerződésben rögzített feladatok maradéktalanul megvalósuljanak.
A képviselő-testület fenntartja azt a jogát, hogy amennyiben a Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak csak részben
teljesülnek, vagy az ügyvezető a 2017. év során munkájában súlyos mulasztást vagy fegyelmi vétséget követ el, a
prémium feladat számszaki teljesítés ellenére is a kifizetést megvonja, vagy csökkentse.
Egyebekben a Munka Törvénykönyve előírásai az irányadók.
Hatvan, 2017. február 23.
Horváth Richárd
polgármester
Határozat száma

: 77/2017. (II. 23.) 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 Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője
részére a határozat mellékletében meghatározottak szerint célprémium feladatot ír ki.”
Határidő
Felelős

: 2017. február 24.
: Hatvan város polgármestere

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3000 HATVAN, Kossuth tér 2.
Célprémium feladat kiírás
Nagy Ferenc, a Széchenyi Zsigmond Kárpát medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Kft.
(továbbiakban: Múzeum Beruházó Kft.) ügyvezető igazgatója részére.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Múzeum Beruházó Kft. 2017. évi üzleti tervét.
A képviselő-testület az üzleti tervben rögzített célok megvalósításának ösztönzése, így különösen a 2017. évi
Közszolgáltatási Szerződésben rögzítettek megvalósítása, a társaság saját vagyonának megőrzése, nettó árbevétel

növelése, és az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében az ügyvezető részére az alábbi célprémium feladatokat
tűzi ki.
1. Az üzleti tervben rögzített összesen: 54 672 eFt nettó árbevétel (a terv részletezése szerint: Jegy-rendezvény
7 560 eFt; Bérleti díj kastély 30.000 eFt; egyéb bérl. 9 600 E Ft; közüzemi díj továbbszámlázás 7 512 eFt)
teljesítése.
Kifizethető prémium: a 2017. évi éves alapbér 10%-a.
Terv alatti teljesítés esetén arányosításra nem kerül sor.
Terv feletti teljesítés esetén minden további 1%-os nettó árbevétel emelkedés esetén az éves alapbér további
1%-a fizethető.
Értékelés és kifizetés határideje: A 2017. évi beszámoló jóváhagyásakor.
2. A Múzeum Beruházó Kft éves energia költsége (gáz-áram-víz) nem haladhatja meg a tervben rögzített 25
908 eFt-ot.
Kifizethető prémium:
A éves tényleges energia költség tervezet szint alatti tartása esetén a 2017. évi éves alapbér
5 %-a, plusz a tervezett éves energia költség minden további 1%-os megtakarítása esetén a 2017. évi éves
alapbér 1% -a.
(Esetleges szolgáltatói áremelések esetén a tervezett érték korrigálásra kerül, a naturális mutatók - m3, KW,terv-szerinti értékére ).
A kifizetés feltétele, hogy a takarékossági intézkedések mellett, a jogszabályokban előírt helységhőmérsékleteket és megvilágítási értékeket biztosítani kell!
Értékelés és kifizetés határideje: A 2017. évi beszámoló jóváhagyásakor.
A célprémium kifizetésének további feltétele, (mindkét feladatpontnál) hogy a társaság saját vagyonát megőrizze (a
2017. évi társasági szintű eredmény nem lehet negatív!); és a 2017. évre az Önkormányzat és a Múzeum Beruházó Kft.
között létrejött Közszolgáltatási Szerződésben rögzített feladatok maradéktalanul megvalósuljanak.
A képviselő-testület fenntartja azt a jogát, hogy amennyiben a Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak csak részben
teljesülnek, vagy az ügyvezető a 2017. év során munkájában súlyos mulasztást vagy fegyelmi vétséget követ el, a
prémium feladat számszaki teljesítés ellenére is a kifizetést megvonja, vagy csökkentse. Egyebekben a Munka
Törvénykönyve előírásai az irányadók.
Hatvan, 2017. február 23.
Horváth Richárd
polgármester
Határozat száma

: 78/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), mint közszolgáltatóval megkötött, a
Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést közös
megegyezéssel a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a
módosító okirat aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2017. február 28.
: Hatvan város polgármestere

Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést módosító
okirat
Amely létrejött egyrészről,
Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH száma: 15729394-8411-321-10;
adószáma: 15729394-2-10; bankszámla: K&H Bank Zrt. 10403538-49575051-56561001; képviseli: Horváth Richárd
polgármester) mint megrendelő (továbbiakban: megrendelő),

másrészről,
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.
(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; képviseli: Nagy Ferenc ügyvezető), mint közszolgáltató (továbbiakban:
közszolgáltató)
(továbbiakban együtt: Felek) között alulírott napon és helyen a következő feltételek szerint:
1. Szerződő felek egymással közszolgáltatási szerződést kötöttek egymással 2015. december 17. napján a Hatvani
Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ üzemeltetésére, és amely közszolgáltatási szerződést szerződő felek
az alábbiak szerint módosítanak.
2. A közszolgáltatási szerződés IV) rész 1) pontja az alábbiak szerint módosul:
1) Megrendelő a közszolgáltató által vállalt, jelen szerződés II.1.) pontjában foglalt közszolgáltatási feladat
ellátásáért 1.571.169,-Ft/hó összegű közszolgáltatási díjat fizet havi általány keretében.
A 2015. december 17. napján megkötött közszolgáltatási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései
változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Jelen okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt saját kezűleg és
cégszerűen, jóváhagyólag aláírták.
Hatvan, 2017. február 23. napján
Hatvan Város Önkormányzata
képviseli: Horváth Richárd polgármester
megrendelő

Határozat száma

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú
Kft.
képviseli: Nagy Ferenc ügyvezető
közszolgáltató
: 79/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), mint közszolgáltatóval megkötött,
kulturális szolgáltatások ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződést közös megegyezéssel a határozat melléklete
szerinti tartalommal módosítja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosító okirat aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2017. február 28.
: Hatvan város polgármestere

Kulturális szolgáltatások ellátására vonatkozó
közszolgáltatási szerződést
módosító okirat
Amely létrejött egyrészről,
Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH száma: 15729394-8411-321-10;
adószáma: 15729394-2-10; bankszámla: K&H Bank Zrt. 10403538-49575051-56561001; képviseli: Horváth Richárd
polgármester) mint megrendelő (továbbiakban: megrendelő),
másrészről,
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.
(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; képviseli: Nagy Ferenc ügyvezető), mint közszolgáltató (továbbiakban:
közszolgáltató)
(továbbiakban együtt: Felek) között alulírott napon és helyen a következő feltételek szerint:
1.

Szerződő felek egymással közszolgáltatási szerződést kötöttek egymással 2015. december 17. napján
Kulturális szolgáltatások ellátására vonatkozóan, és amely közszolgáltatási szerződést szerződő felek az
alábbiak szerint módosítanak:

2. A közszolgáltatási szerződés IV) rész 1) pontja az alábbiak szerint módosul:

1) Megrendelő a közszolgáltató által vállalt, jelen szerződés II.1.) pontjában foglalt közszolgáltatási feladat
ellátásáért 3.332.547,-Ft/hó összegű közszolgáltatási díjat fizet havi általány keretében.
A 2015. december 17. napján megkötött közszolgáltatási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései
változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Jelen okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt saját kezűleg és
cégszerűen, jóváhagyólag aláírták.
Hatvan, 2017. február 23. napján
Hatvan Város Önkormányzata
képviseli: Horváth Richárd polgármester
megrendelő

Határozat száma

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú
Kft.
képviseli: Nagy Ferenc ügyvezető
közszolgáltató
: 80/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhelye: 3000 Hatvan, Radnóti tér
2.) 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2017. március 3. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 81/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhelye: 3000 Hatvan, Radnóti tér
2.) 2017. évi munkatervét jóváhagyja.”
Határidő
Felelős

: 2017. december 31. (a munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésére)
2018. február 8. (a 2017. évi beszámoló elkészítésére)
: az Ady Endre Könyvtár igazgatója
Határozat száma

: 82/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhelye:
3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját jóváhagyólag elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2017. március 3. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 83/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhelye:
3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) 2017. évi munkatervét jóváhagyja.”
Határidő
Felelős

: 2017. december 31. (a munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésére)
2018. február 8. (a 2017. évi beszámoló elkészítésére)
: az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatója
Határozat száma

: 84/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház (székhelye: 3000 Hatvan,
Kossuth tér 24.) 2016. évi beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2017. március 3. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 85/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház (székhelye: 3000 Hatvan,
Kossuth tér 24.) 2017. évi munkatervét jóváhagyja.”

Határidő
Felelős

: 2017. december 31. (a munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésére)
2018. február 8. (a 2017. évi beszámoló elkészítésére)
: a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatója
Határozat száma

: 86/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan,
Mészáros Lázár u. 6-8.) 2016. évi közművelődési feladatellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2017. március 3. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 87/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Belvárosi Római Katolikus Egyházközség részére
1.625.000,- Ft, azaz Egymillió-hatszázhuszonötezer támogatást nyújt a Szent Adalbert Templomban található
karzati orgona és a szentélyi orgona felújításához szükséges tervezési munkálatok költségére, a már kifizetett
költséget utólagosan jóváhagyja, valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a határozat
mellékletét képező támogatási szerződést aláírja.
Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében az egyházak támogatása címén az 1.500.000,- Ft
támogatás és az általános tartalék terhére 125.000,- Ft támogatás rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2017. február 28. (a támogatási szerződés aláírására)
: Hatvan város polgármester a Gazdálkodási Iroda útján

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH törzsszáma: 15729394-8411321-10; adószáma: 15729394-2-10 ; bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 1040353849575051-56561001; képviseli: Horváth Richárd polgármester; (a továbbiakban: Támogató)
másrészről a
Hatvani Belvárosi Római Katolikus Egyházközség (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 6.;
bankszámlaszáma: 11739054-20142447; tel.: 37/342-820; képviseli: Koza József prépost, kanonok,
plébános (a továbbiakban: Támogatott) között a mai napon, az alábbi feltételekkel:
1. Hatvan Város Önkormányzata a Támogatott részére
1.625.000,- Ft, azaz Egymillió hatszázhuszonötezer forint összegű támogatást biztosít
2. A támogatás kizárólag az alábbi célra használható fel:
- Karzati orgona és a szentélyi orgona felújítás tervezési munkálataihoz
3. a) A támogatás összegét a Támogató egy összegben, átutalással fizeti ki a Támogatott részére.
b) A kifizetés feltétele, a Támogatott részére kifizetett összegre vonatkozóan, ha a Támogatott az összeget
nem szerződésszerűen használja fel, azt visszafizeti a Támogató részére.
4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
a Támogató a Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a céljelleggel kapott összeg
rendeltetésszerű felhasználásáról. A Támogatott legkésőbb 2017. december 31. napjáig az elnyert teljes
összeg felhasználásáról köteles elszámolni a Támogató felé, valamint szakmai beszámolóját benyújtani a
mellékletét képező dokumentumokkal együtt.
5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott cél nem
valósult meg, úgy az átutalt támogatás összegét jegybanki alapkamattal növelten köteles – a kamatokat is
lejárt tartozásnak tekintve – felszólítás nélkül a Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett
10403538-49575051-56561001 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni.
6. a) A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben nem a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott
célra használja fel a támogatás összegét, vagy amennyiben elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget,
úgy a támogatás összegét a jegybanki alapkamat kétszeresével növelten köteles – a kamatokat is lejárt
tartozásnak tekintve – a Gazdálkodási Iroda felszólítását követő 8 napon belül a Támogató Kereskedelmi és

Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10403538-49575051-56561001 számú költségvetési elszámolási számlájára
visszautalni.
b) A visszautalás támogatottnak felróható késedelme esetén a Támogatott – a késedelembe esés napjától
számított – további 7%-os mértékű kamatot is köteles megfizetni.
7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy:
- a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást,
- amennyiben a feladat a Támogatottnak fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik – a
Támogató részére történő bejelentési kötelezettség teljesítése mellett – a Támogatottnak a támogatásról le
kell mondania,
- közérdekből nyilvános a támogatási döntést előkészítő és a támogatási döntést meghozó szerv vagy
személy által a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adatnak és különleges adatnak
nem minősülő adat, azonban annak megismerésére a közérdekű adatokra vonatkozó törvényi
rendelkezéseket kell alkalmazni.
8. Ezen megállapodás a 2017. évre érvényes.
9. Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok személyében nem állnak fenn.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, az államháztartásról szóló a 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
11. A jelen szerződés egymással megegyező, négy eredeti példányban készült. A szerződő felek a jelen
szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a szerződést, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.
Hatvan, 2017. február

.

Támogató
Horváth Richárd
polgármester

Támogatott
Koza József
prépost, kanonok, plébános

Pénzügyi ellenjegyző:
….........................................................
Bánkutiné Katona Mária
gazdálkodási irodavezető
Határozat száma

: 88/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Újhatvani Római Katolikus Plébánia részére 4.500.000,- Ft,
azaz Négymillió-ötszázezer forint támogatást nyújt közösségi helyiség kialakításához, valamint felhatalmazza
Hatvan város polgármesterét, hogy a határozat mellékletét képező támogatási szerződést aláírja.
Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében az egyházak támogatása címén a 4.500.000,- Ft
támogatás rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2017. február 28. (a támogatási szerződés aláírására)
: Hatvan város polgármester a Gazdálkodási Iroda útján

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH törzsszáma: 15729394-8411321-10; adószáma: 15729394-2-10 ; bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 1040353849575051-56561001; képviseli: Horváth Richárd polgármester; (a továbbiakban: Támogató)
másrészről a
Újhatvani Római Katolikus Plébánia (székhelye: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 2/a.; bankszámlaszáma:
…………………………………………….……..; tel.: ……………..………; képviseli: Bokros Levente plébános
(a továbbiakban: Támogatott) között a mai napon, az alábbi feltételekkel:
1. Hatvan Város Önkormányzata a Támogatott részére
4.500.000,- Ft, azaz Négymillió ötszázezer forint összegű támogatást biztosít

2. A támogatás kizárólag az alábbi célra használható fel:
˗

Közösségi helyiség kialakítása

3. a) A támogatás összegét a Támogató egy összegben, átutalással fizeti ki a Támogatott részére.
b) A kifizetés feltétele, a Támogatott részére kifizetett összegre vonatkozóan, ha a Támogatott az összeget
nem szerződésszerűen használja fel, azt visszafizeti a Támogató részére.
4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
a Támogató a Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a céljelleggel kapott összeg
rendeltetésszerű felhasználásáról. A Támogatott legkésőbb 2017. december 31. napjáig az elnyert teljes
összeg felhasználásáról köteles elszámolni a Támogató felé, valamint szakmai beszámolóját benyújtani a
mellékletét képező dokumentumokkal együtt.
5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott cél nem
valósult meg, úgy az átutalt támogatás összegét jegybanki alapkamattal növelten köteles – a kamatokat is
lejárt tartozásnak tekintve – felszólítás nélkül a Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett
10403538-49575051-56561001 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni.
6. a) A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben nem a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott
célra használja fel a támogatás összegét, vagy amennyiben elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget,
úgy a támogatás összegét a jegybanki alapkamat kétszeresével növelten köteles – a kamatokat is lejárt
tartozásnak tekintve – a Gazdálkodási Iroda felszólítását követő 8 napon belül a Támogató Kereskedelmi és
Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10403538-49575051-56561001 számú költségvetési elszámolási számlájára
visszautalni.
b) A visszautalás támogatottnak felróható késedelme esetén a Támogatott – a késedelembe esés napjától
számított – további 7%-os mértékű kamatot is köteles megfizetni.
7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy:
- a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást,
- amennyiben a feladat a Támogatottnak fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik – a
Támogató részére történő bejelentési kötelezettség teljesítése mellett – a Támogatottnak a támogatásról le
kell mondania,
- közérdekből nyilvános a támogatási döntést előkészítő és a támogatási döntést meghozó szerv vagy
személy által a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adatnak és különleges adatnak
nem minősülő adat, azonban annak megismerésére a közérdekű adatokra vonatkozó törvényi
rendelkezéseket kell alkalmazni.
8. Ezen megállapodás a 2017. évre érvényes.
9. Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok személyében nem állnak fenn.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, az államháztartásról szóló a 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
11. A jelen szerződés egymással megegyező, négy eredeti példányban készült. A szerződő felek a jelen
szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a szerződést, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.
Hatvan, 2017. február

.

Támogató
Horváth Richárd
polgármester
Pénzügyi ellenjegyző:
….........................................................
Bánkutiné Katona Mária
gazdálkodási irodavezető

Támogatott
Bokros Levente
plébános

Határozat száma

: 89/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Evangélikus Egyházközség részére 1.000.000,- Ft, azaz
Egymillió forint támogatást nyújt az egyházközség templomának elektromos hálózat felújításához és belső festési
munkálatokhoz, valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a határozat mellékletét képező
támogatási szerződést aláírja.
Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében az egyházak támogatása címén az 1.000.000,- Ft
támogatás rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2017. február 28. (a támogatási szerződés aláírására)
: Hatvan város polgármester a Gazdálkodási Iroda útján

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH törzsszáma: 15729394-8411321-10; adószáma: 15729394-2-10 ; bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 1040353849575051-56561001; képviseli: Horváth Richárd polgármester; (a továbbiakban: Támogató)
másrészről a
Evangélikus Egyházközség (székhelye: 3000 Hatvan, Úttörő u. 5.; bankszámlaszáma:
………………………………………………..….……..; tel.: ……………………….; képviseli: Fatalin Helga
lelkész (a továbbiakban: Támogatott) között a mai napon, az alábbi feltételekkel:
1. Hatvan Város Önkormányzata a Támogatott részére
1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű támogatást biztosít
2. A támogatás kizárólag az alábbi célra használható fel:
˗

Az egyházközség templomának elektromos hálózat felújításához és belső festési
munkálatokhoz.

3. a) A támogatás összegét a Támogató egy összegben, átutalással fizeti ki a Támogatott részére.
b) A kifizetés feltétele, a Támogatott részére kifizetett összegre vonatkozóan, ha a Támogatott az összeget
nem szerződésszerűen használja fel, azt visszafizeti a Támogató részére.
4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
a Támogató a Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a céljelleggel kapott összeg
rendeltetésszerű felhasználásáról. A Támogatott legkésőbb 2017. december 31. napjáig az elnyert teljes
összeg felhasználásáról köteles elszámolni a Támogató felé, valamint szakmai beszámolóját benyújtani a
mellékletét képező dokumentumokkal együtt.
5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott cél nem
valósult meg, úgy az átutalt támogatás összegét jegybanki alapkamattal növelten köteles – a kamatokat is
lejárt tartozásnak tekintve – felszólítás nélkül a Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett
10403538-49575051-56561001 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni.
6. a) A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben nem a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott
célra használja fel a támogatás összegét, vagy amennyiben elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget,
úgy a támogatás összegét a jegybanki alapkamat kétszeresével növelten köteles – a kamatokat is lejárt
tartozásnak tekintve – a Gazdálkodási Iroda felszólítását követő 8 napon belül a Támogató Kereskedelmi és
Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10403538-49575051-56561001 számú költségvetési elszámolási számlájára
visszautalni.
b) A visszautalás támogatottnak felróható késedelme esetén a Támogatott – a késedelembe esés napjától
számított – további 7%-os mértékű kamatot is köteles megfizetni.
7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy:
- a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást,
- amennyiben a feladat a Támogatottnak fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik – a
Támogató részére történő bejelentési kötelezettség teljesítése mellett – a Támogatottnak a támogatásról le
kell mondania,

- közérdekből nyilvános a támogatási döntést előkészítő és a támogatási döntést meghozó szerv vagy
személy által a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adatnak és különleges adatnak
nem minősülő adat, azonban annak megismerésére a közérdekű adatokra vonatkozó törvényi
rendelkezéseket kell alkalmazni.
8. Ezen megállapodás a 2017. évre érvényes.
9. Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok személyében nem állnak fenn.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, az államháztartásról szóló a 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
11. A jelen szerződés egymással megegyező, négy eredeti példányban készült. A szerződő felek a jelen
szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a szerződést, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.
Hatvan, 2017. február

.

Támogató
Horváth Richárd
polgármester

Támogatott
Fatalin Helga
lelkész

Pénzügyi ellenjegyző:
….........................................................
Bánkutiné Katona Mária
gazdálkodási irodavezető
Határozat száma

: 90/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Református Egyházközség részére 700.000,- Ft,
azaz Hétszázezer Ft támogatást nyújt a Hatvani Református Egyházközség által megvalósítandó fejlesztések
érdekében, valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a határozat mellékletét képező támogatási
szerződést aláírja.
Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében az egyházak támogatása címén a 700.000,- Ft
támogatás rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2017. február 28. (a támogatási szerződés aláírására)
: Hatvan város polgármester a Gazdálkodási Iroda útján

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH törzsszáma: 15729394-8411321-10; adószáma: 15729394-2-10 ; bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 1040353849575051-56561001; képviseli: Horváth Richárd polgármester; (a továbbiakban: Támogató)
másrészről a
Hatvani Református Egyházközség (székhelye: 3000 Hatvan Dózsa tér 9. bankszámlaszáma: 1170500820381477; tel.: 37/342-327; képviseli: Dr. Tatai István református lelkipásztor (a továbbiakban: Támogatott)
között a mai napon, az alábbi feltételekkel:
1. Hatvan Város Önkormányzata a Támogatott részére
700.000,- Ft, azaz hétszázezer forint összegű támogatást biztosít
2. A támogatás kizárólag az alábbi célra használható fel:
˗
˗

Az egyházközség templomának a bejárati kapu melletti helyiségének istentiszteleti térré
alakításához.
Eszközbeszerzésekre (laptop, egyéb didachtikai eszközök, hangtechnikai eszközök).

3. a) A támogatás összegét a Támogató egy összegben, átutalással fizeti ki a Támogatott részére.

b) A kifizetés feltétele, a Támogatott részére kifizetett összegre vonatkozóan, ha a Támogatott az összeget
nem szerződésszerűen használja fel, azt visszafizeti a Támogató részére.
4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
a Támogató a Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a céljelleggel kapott összeg
rendeltetésszerű felhasználásáról. A Támogatott legkésőbb 2017. december 31. napjáig az elnyert teljes
összeg felhasználásáról köteles elszámolni a Támogató felé, valamint szakmai beszámolóját benyújtani a
mellékletét képező dokumentumokkal együtt.
5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott cél nem
valósult meg, úgy az átutalt támogatás összegét jegybanki alapkamattal növelten köteles – a kamatokat is
lejárt tartozásnak tekintve – felszólítás nélkül a Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett
10403538-49575051-56561001 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni.
6. a) A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben nem a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott
célra használja fel a támogatás összegét, vagy amennyiben elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget,
úgy a támogatás összegét a jegybanki alapkamat kétszeresével növelten köteles – a kamatokat is lejárt
tartozásnak tekintve – a Gazdálkodási Iroda felszólítását követő 8 napon belül a Támogató Kereskedelmi és
Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10403538-49575051-56561001 számú költségvetési elszámolási számlájára
visszautalni.
b) A visszautalás támogatottnak felróható késedelme esetén a Támogatott – a késedelembe esés napjától
számított – további 7%-os mértékű kamatot is köteles megfizetni.
7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy:
- a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást,
- amennyiben a feladat a Támogatottnak fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik – a
Támogató részére történő bejelentési kötelezettség teljesítése mellett – a Támogatottnak a támogatásról le
kell mondania,
- közérdekből nyilvános a támogatási döntést előkészítő és a támogatási döntést meghozó szerv vagy
személy által a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adatnak és különleges adatnak
nem minősülő adat, azonban annak megismerésére a közérdekű adatokra vonatkozó törvényi
rendelkezéseket kell alkalmazni.
8. Ezen megállapodás a 2017. évre érvényes.
9. Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok személyében nem állnak fenn.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, az államháztartásról szóló a 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
11. A jelen szerződés egymással megegyező, négy eredeti példányban készült. A szerződő felek a jelen
szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a szerződést, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.
Hatvan, 2017. február

.

Támogató
Horváth Richárd
polgármester

Támogatott
Dr. Tatai István
református lelkipásztor

Pénzügyi ellenjegyző:
….........................................................
Bánkutiné Katona Mária
gazdálkodási irodavezető
Határozat száma

: 91/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. március 1. napjától - 2017. december 31. napjáig tartó
határozott időtartamra reklámszolgáltatási szerződést köt a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel
(székhely: 3000 Hatvan, Tanács u. 9.) 12.000.000,- Ft szolgáltatási díjért.

A szolgáltatási díj összege Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.)
önkormányzati rendelet 3. számú mellékletében szereplő önkormányzati feladatok költséghelyen rendelkezésre
áll.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a reklámszolgáltatási szerződés aláírására a
határozat mellékletét képező szerződéstervezet szerinti tartalommal.”
Határidő
Felelős

: 2017. február 28. (reklámszolgáltatási szerződés aláírására)
: Hatvan város polgármester a Jegyzői Iroda útján

REKLÁMSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
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 megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)
másrészről :
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület
- székhelye: 3000 Hatvan, Tanács u. 9.
- nyilvántartási száma: 1388
- képviseli: Antalóczy Péter elnök
- mint szolgáltató ( a továbbiakban: Szolgáltató)
(a továbbiakban együtt: Felek) az alábbi feltételek szerint:
1.) A szerződés tárgya
Szolgáltató jelen szerződés alapján vállalja, hogy a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII.
törvényében foglaltak szerint reklámtevékenységet folytat a Megrendelő népszerűsítésére az alábbiak szerint:
A szerződés hatálya alatt Szolgáltató vállalja, hogy
•
•
•
•
•

honlapján - www. hatvanikszse.hu - , hivatalos facebook oldalán, valamint hivatalos levelezésében
Megrendelő logóját a partnerek között megjeleníti,
Megrendelő logóját feltünteti plakátjain, szórólapjain,
rendezvényein Megrendelő szóróanyagait terjeszti,
játékosai által a mérkőzéseken viselt mezen Megrendelő logóját jól látható módon feltünteti,
lehetőséget biztosít gépjárművein Megrendelő logójának jól látható módon való feltüntetésére.

Megrendelő a fenti tevékenységért a jelen szerződésben meghatározott ellenszolgáltatás megfizetésére köteles.
2.) A szerződés időtartama
Felek jelen szerződést 2017. március 01. napjától – 2017. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra kötik.
3.) Szolgáltatási díj
Szolgáltatót az 1. pontban meghatározott feladat ellátásáért szolgáltatási díj illeti meg, melynek összege 12.000.000 ,Ft.
Megrendelő a szolgáltatási díjat az alábbi részletekben fizeti meg Szolgáltató részére:
1. részszámla

2017. március 1.

7.500.000,- Ft

2. részszámla

2017. március 10.

500.000,- Ft

3. részszámla

2017. szeptember 30.

1.000.000,- Ft

4. részszámla

2017.október 31.

1.000.000,- Ft

5. részszámla

2017. november 30.

1.000.000,- Ft

végszámla

2017. december 31.

1.000.000,- Ft

Szolgáltató a szolgáltatási díjról szóló részszámlákat és a végszámlát az esedékességet követő hónap 10. munkanapjáig
kiállítja Megrendelő részére, 8 napos fizetési határidővel.
4.) A szerződés módosítása
Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés módosítása csak és kizárólag írásbeli alakban történhet.
5.) A szerződés megszűntetése
A szerződés megszűntethető:
- közös megegyezéssel, írásban,
- azonnali hatályú felmondással, ha valamelyik szerződő fél a szerződéses kötelezettségét olyan súlyosan megszegi,
hogy a másik féltől nem várható el a szerződés további fenntartása.
6.) Szerződő felek képviselői nyilatkozzák, hogy az általuk képviselt jogi személyek nem állnak csőd, felszámolási,
végelszámolási eljárás hatálya alatt, továbbá nyilatkozzák, hogy cégjegyzési joguk kizárólagos és önálló.
7.) Szerződő felek között vitás kérdés nincs. Fentieken túlmenően felek egyéb rendelkezéseket a szerződésbe nem
kívántak foglalni. Felek kifejezik azon szándékukat, hogy a jelen megállapodásból eredő netáni jogvitáikat egymás
között elsősorban egyeztetés útján kívánják rendezni.
8.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók.
Jelen szerződést felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt saját kezűleg,
cégszerűen jóváhagyólag aláírták.
Hatvan, 2017. …………………. hó …. nap
Hatvan Város Önkormányzata
képv. Horváth Richárd polgármester
Megrendelő
Határozat száma

Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület
képv: Antalóczy Péter elnök
Szolgáltató
: 92/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. által üzemeltetett Vadászati élménytér és Gyermekfoglalkoztató
belépőjegy árait; továbbá a Nagy Endre rendezvényterem, valamint a Gyermekfoglalkoztató terembérleti díjait
2017. március 1. napjától a határozat mellékletében foglaltak szerint 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

: 2017. március 1.
: Hatvan város polgármester a Jegyzői Iroda útján

Vadászati Élménytér
Jegyárak
Társ múzeumi

Kategóriák

Teljes nyitva
Részleges
belépő bemutatása
tartás esetén működés esetén
esetén
Díj
Ft/fő

Díj
Ft/fő

Díj
Ft/fő

Élménytér
6-18 éves kor között

800

400

640

Teljes árú
62 éves kortól
HungaryCard bemutatásával
Hatvan kártyával
Iskolai csoport ( min 10 fő)
Pedagógus
Fogyatékkal élő
Felnőtt csoport (min. 10 fő)

Kedvezményes felnőtt
Csúszdajegy 3 csúszás
Csúszdajegy 5 csúszás
Csúszdajegy 10 csúszás

1 600
800
1 200
1 200
600
0
0
1 400
800
300
450
800

800
400
800
800
300

1 280

0

0

0

0

700

1 120

400

800

300
450
800

300

600
300

300

480

0

240

0

0

0

500

250

400

640
960
960
480

450
800

Gyermekfoglalkoztató
3-12 éves kor között
1-3 éves kor között
1-éves kor alatt
Csoport esetén ( min 10 fő)

Élménytér bérleti díjak

Helyiség

nettó
Díj
Ft

ÁFA
Ft

bruttó
Díj
Ft

alkalom

200 000

54 000

254 000

60 000

16 200

76 200

plusz óradíj

alkalom
óra

25 000

6 750

31 750

Nagy Endre rendezvényterem télikertje

alkalom

100 000

27 000

127 000

30 000

8 100

38 100

plusz óradíj

alkalom
óra

15 000

4 050

19 050

Gyermekfoglalkoztató épülete

alkalom

40 000

10 800

50 800

alkalom
óra

5 000

1 350

6 350

5 000

1 350

6 350

Nagy Endre rendezvényterem

mennyiség

Nagy Endre rendezvényterem óradíjas
alapdíj

Nagy Endre rendezvényterem télikertje
óradíjas
alapdíj

Gyermekfoglalkoztató épülete óradíjas
alapdíj
plusz óradíj

Határozat száma

: 93/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan,
Balassi Bálint út 44.) 2018-2023 közötti időszakra vonatkozó továbbképzési programját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2017. március 15. (értesítésre)
: Hatvan város polgármester a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 94/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros
Lázár út 49-51.) 2018-2023. közötti időszakra vonatkozó továbbképzési programját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2017. március 15. (értesítésre)
: Hatvan város polgármester a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 95/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan,
Bajcsy-Zsilinszky út 10.) 2018-2023. közötti időszakra vonatkozó továbbképzési programját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2017. március 15. (értesítésre)
: Hatvan város polgármester a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 96/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor
Kálmán utca 13.) 2018-2023. közötti időszakra vonatkozó továbbképzési programját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2017. március 15. (értesítésre)
: Hatvan város polgármester a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 97/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós
Alfréd utca 3.) 2018-2023. közötti időszakra vonatkozó továbbképzési programját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2017. március 15. (értesítésre)
: Hatvan város polgármester a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 98/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai
utca 9.) 2018-2023. közötti időszakra vonatkozó továbbképzési programját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2017. március 15. (értesítésre)
: Hatvan város polgármester a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 99/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan,
Vörösmarty tér 1.) 2018-2023. közötti időszakra vonatkozó továbbképzési programját elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2017. március 15. (értesítésre)
: Hatvan város polgármester a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 100/2017. (II. 23.) 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 Sárközi Balián Szente, Balog Zente László, Molnár Mira, Zelnik
Vivien, Vajda Dorina Léna, Némedi Balázs, Baranyi Noel Kevin, Sedenszki Hanga Anna, Zsiros Gergő,
Debreceni Laura, Bazsó Gréta, Filep Ádám, Gyökér Kíra, Kelemen Lili Emili, Rékasi Marcell, Kovács Karolina,
Horváth Dániel, Nagy Balázs, Benus Máté Milán és Szűcs Barna Bánk gyermekeket 40.000,- Ft egyszeri
önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe.
2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 800.000,- Ft – azaz Nyolcszázezer 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

: 101/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a HATÁRTALANUL! program
keretében a HAT-17-04 kódszámú, „Kárpátaljai akcióprogram” című pályázati kiírásra, amelynek célja a határon
túli magyarsággal való kapcsolatépítés és segítségnyújtás Kárpátalján a nehéz helyzetben élő magyar lakosság
támogatása érdekében. Az elnyerni kívánt pályázati támogatás maximum bruttó 60.000,- Ft/utazó személy. 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

: 2017. február 28. (pályázat benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 102/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a HATÁRTALANUL! program keretében a HAT-17-04
kódszámú, „Kárpátaljai akcióprogram” című pályázati kiírásra benyújtandó 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.) Ludányi Brigitta köznevelési referens;
3.) Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző.”
Határidő
Felelős

: 2017. február 28. (munkacsoport megalakulására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 103/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az EFOP-4.1.7-16 kódszámú, „A
közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című
pályázati felhívásra, amelynek a célja a közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer keretén belül az
informális és nem formális tanulás jegyében közösségi képzési és tehetséggondozó helyi és területi szintű
szolgáltatást biztosító infrastruktúra kialakítása és fejlesztése a Grassalkovich Művelődési Ház (3000 Hatvan,
Kossuth tér 24.) közreműködésével. A pályázat támogatási intenzitása 100 %-os. A képviselő-testület
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a
pályázattal kapcsolatban történő eljárásra.”
Határidő
Felelős

: 2017. április 20. (pályázat benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 104/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az EFOP-4.1.7-16 kódszámú, „A közösségi művelődési
intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázati felhívásra
benyújtandó 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.) Tarsoly Imre, az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke,
2.) Valló Ede, a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatója,
3.) Tóth Ivett, Pályázati Osztály vezetője,
4.) Rácz Gabriella pályázati ügyintéző.”
Határidő
Felelős

: 2017. április 1. (munkacsoport megalakulására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 105/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az EFOP-4.1.9-16 kódszámú, „A
múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázati felhívásra,

amelynek célja az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) részére múzeumi
tanulmánytár és az egész életen át tartó tanulást szolgáló oktatótér kialakítása. A pályázat támogatási intenzitása
100 %-os. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges
nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra.”
Határidő
Felelős

: 2017. augusztus 31. (pályázat benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 106/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az EFOP-4.1.9-16 kódszámú, „A múzeumi és levéltári
intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázati felhívásra benyújtandó 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.) Tarsoly Imre, az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke,
2.) Tyukodiné Márkus Mariann, az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatója,
3.) Tóth Ivett, Pályázati Osztály vezetője,
4.) Papp Csaba beruházási ügyintéző,
5.) Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző.”
Határidő
Felelős

: 2017. március 10. (munkacsoport megalakulására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 107/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth tér 12. szám alatti 5231/2 hrsz-ú ingatlanon
lévő múzeum épület látványraktárral történő bővítésének építési engedélyezési szintű építészeti-műszaki
tervezésével a KOVATERV Kft.-t (székhely: 3041 Héhalom, Petőfi Sándor utca 11.) bízza meg bruttó 1.270.000,Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati
rendelet alapján az általános tartalékkeretből kerül biztosításra.”
Határidő
Felelős

: 2017. március 10. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 108/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2647/2 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület művelési ágú
és a hatvani 2647/7 hrsz.-ú kivett közpark művelési ágú földrészleteken (Népkert) megvalósításra kerülő kisvasút
tanulmánytervének elkészítésével a Danubius Express Kft.-t (székhely: 1172 Budapest, Jászkisér utca 27.) bízza
meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 548.640,-Ft összegben.
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati
rendeletben az „általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2017. június 30. (tanulmányterv elkészítésére)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 109/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi közfoglalkoztatási feladatainak
ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2017. február 28. (tájékoztatásra)
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 110/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja Hatvan
Város Önkormányzatának a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szabályaival összhangban álló
Közbeszerzési szabályzatát.”
Határidő
Felelős

: 2017. február 25. (a szabályzat hatályba léptetésére)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

(A 110/2017. (II. 23.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)

Határozat száma

: 111/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 906/2016. (XII. 5.) számú képviselő-testületi határozatát,
valamint a 955/2016. (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi.”
Határidő
Felelős

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

: 112/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Hatvan Város Önkormányzata és a
NIPÜF Hatvan Ipari Park Kft. (székhely: 1061 Budapest, Király utca 16.) között 2017. február 2-án megkötött
előszerződést, amely a határozat mellékletét képezi.”
Határidő
Felelős

: 2017. február 18.
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

(A 112/2017. (II. 23.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 113/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy a kizárólagos önkormányzati
tulajdonú, természetben a Robert Bosch útról nyíló hatvani 0331/47 hrsz.-ú kivett út művelési ág megnevezésű
3654 m2 nagyságú földrészlet a megosztását követően a hatvani 0331/75 hrsz.-ú kivett beruházási célterület
megnevezésű földrészletbe 2777 m2 területnagysággal, a hatvani 0331/77 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület
megnevezésű földrészletbe 364 m2 területnagysággal és a hatvani 0331/78 hrsz.-ú kivett magánút megnevezésű
földrészletbe 340 m2 területnagysággal beolvadjon, valamint a hatvani 0331/79 hrsz.-ú kivett út megnevezésű
földrészletbe 173 m2 területnagysággal kialakuljon, továbbá az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis a
mellékelt változási vázrajz szerint módosuljon.
A képviselő-testület hozzájárulását adja, hogy a kizárólagos önkormányzati tulajdonú, hatvani 0331/16 hrsz.-ú
kivett út művelési ág megnevezésű 2084 m2 nagyságú földrészlet megosztását követően a hatvani 0331/81 hrsz.ú kivett út művelési ág megnevezésű 1874 m2 nagyságú földrészlet kialakuljon és a hatvani 0331/78 hrsz.-ú kivett
magánút művelési ág megnevezésű földrészletbe 210 m2 nagysággal beolvadjon a mellékelt megosztási vázrajz
szerint, amelynek ténye kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba.
Az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatásához szükséges eljárási cselekmények elvégzésére a képviselőtestület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét.”
Határidő
Felelős

: 2017. február 28. (változási vázrajz aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

(A 113/2017. (II. 23.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 114/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a NIPÜF Hatvan Ipari Park Kft. (székhely: 1061
Budapest, Király utca 16.) tulajdonában álló megosztás következtében hatvani 0331/78 hrsz.-ú kivett magánút
művelési ág megnevezésű földrészleten kialakuló a hatvani 0331/16 hrsz.-ú földrészlet megosztása során
kialakuló 210 m2 területnagyságot és a hatvani 0331/47 hrsz.-ú földrészlet megosztása során kialakuló 205 m2
területnagyságú Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló földrészleteket – összesen 415 m2 nagyságú,
bruttó 878.675,- Ft forgalmi értékű területet – terület- és értékegyezőség alapján elcseréli a hatvani 0331/65 hrsz.ú kivett beépítetlen terület művelési ág megnevezésű 2551 m2 nagyságú földrészlet megosztása következtében
kialakuló hatvani 0331/80 hrsz.-ú kivett út művelési ágú 381 m2 területnagyságú földrészletre és a hatvani 0331/79
hrsz.-ú kivett út megnevezésű földrészletbe beolvadó 34 m2 nagyságú földrészletre, összesen 415 m2
nagyságban, bruttó 878.675,- Ft forgalmi értékben.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a csereszerződés aláírására azzal, hogy a
csereszerződést utólagos jóváhagyásra terjessze a képviselő-testület elé.”
Határidő
Felelős

: 2017. február 28. (változási vázrajz aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 115/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 3978/55/A/33 hrsz.-ú,
természetben 3000 Hatvan, Pázsit u. 11. I/12. sz. alatt található, 49 m2 nagyságú, lakás megnevezésű ingatlan
elidegenítésére irányuló 35/2017. (I. 26.) számú határozata alapján meghirdetett nyílt pályázati eljárást

eredményesnek nyilvánítja és az ingatlant elidegeníti Németh Ninetta (lakcíme: 3000 Hatvan, Kiss E. u. 8/a.)
részére bruttó 2.950.000,- Ft, azaz Kettőmillió-kilencszázötvenezer forint vételáron.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázati kiírásban foglalt feltételek szerinti
adásvételi szerződés megkötésére.”
Határidő
Felelős

: 2017. március 15. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 116/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 3978/55/A/42 hrsz.-ú,
természetben 3000 Hatvan, Pázsit u. 11. IV/2. sz. alatt található, 49 m2 nagyságú, lakás megnevezésű ingatlan
elidegenítésére irányuló 36/2017. (I. 26.) számú határozata alapján meghirdetett nyílt pályázati eljárást
eredményesnek nyilvánítja és az ingatlant elidegeníti Rózsa Norbert (lakcíme: 3000 Hatvan, Papp István u. 12.)
részére bruttó 3.850.000,- Ft, azaz Hárommillió-nyolcszázötvenezer forint vételáron.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázati kiírásban foglalt feltételek szerinti
adásvételi szerződés megkötésére.”
Határidő
Felelős

: 2017. március 15. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 117/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 3128 helyrajzi szám alatti,
természetben 3000 Hatvan, Árpád út 2. szám alatti ingatlanban lévő összesen 17 m2 alapterületű fogorvosi
rendelőre és a hozzá tartozó közös használatú helyiségekre vonatkozóan a KABAHA Korlátolt Felelősségű
Társasággal (2151 Fót, Széchenyi István utca 37.) megkötött bérleti szerződést közös megegyezéssel 2017.
február 28. napjával megszünteti.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződést megszüntető okirat
aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2017. március 15.
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Határozat száma

: 118/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Tabán út 22. szám alatti társasház felújításához
felvett 16.000.000,- Ft összegű lakáskölcsön törlesztéséhez pénzügyi forrást biztosít a társasházban meglévő
tulajdoni hányada figyelembe vételével 2017. január hónapra (1088/10000 tulajdoni hányad) 9.790,- Ft, 2017.
február 1-jétől (544/10.000 tulajdoni hányad) 4895,- Ft/hó összegben 18 év futamidőre azzal, hogy az
önkormányzat tulajdoni hányada változásának megfelelően, vagy a hitel törlesztőrészlet hitelszerződésen alapuló
módosulása miatt változhat az önkormányzat hiteltörlesztési kötelezettsége, az önkormányzati lakás eladásával
pedig megszűnik a törlesztési kötelezettség.
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben a
lakásfelújítási alap költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2017. március 10. (társasház értesítésére)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 119/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Horváth Mihály út 1. szám alatti 5168/1 hrsz.-ú
ingatlan 5168/1/A/4 hrsz.-ú társasházi különlapon nyilvántartott önkormányzati tulajdonrészének fodrászüzlet
céljára történő önálló bejárat létesítésével járó átalakítási munkáival a NORMA-BAU Építő Kft.-t (székhely: 3000
Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 4.191.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati
rendeletben a fodrászüzlet kialakítása költséghelyen 3.500.000,- Ft összegben rendelkezésre áll, valamint
691.000,- Ft összeg az általános tartalékkeretből kerül biztosításra.”
Határidő
Felelős

: 2017. március 1. (szerződéskötésre, munkaterület átadásra)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Határozat száma

: 120/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati fenntartású intézmények 2016. évi
felújítási keretének felhasználásáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal.”
Határidő
Felelős

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

2016. évi végrehajtott intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási feladatok
Tervezett feladatok intézményenként
Óvodák
Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós A. u. 3.)
Biztonsági kerítés építése a gyermekudvar utca felőli részére
Udvari játszóeszközök (minibástya csúszdával és ovál fészekhinta) beszerzése és
telepítése
Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor K. u. 13.)
2
Gázóra helyiség tetejének a cseréje (4m )
Redőnyök átalakítása és visszaszerelése
Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai u. 9.)
Járda kiszélesítése a konyháig
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.)
Belső járdák burkolatának cseréje térkőre (BOSCH-sal kötött együttműködési
megállapodás alapján)
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda Mesevilág Tagóvodája (3000 Hatvan, BajcsyZsilinszky út 13.)
Belső járdák burkolatának cseréje térkőre

(bruttó E Ft)

225
500
25
113
112

1 034

464

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

650
416

Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.)
Szennyvízcsatorna épületen kívüli szakaszának cseréje

552

Általános iskolák
Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola (3000 Hatvan, Kossuth tér 1.)
Anyagköltség támogatása az udvari kerékpártároló tetőfedésével kapcsolatban

60

Hatvani 5. Sz. Általános Iskola (3000 Hatvan, Szabadság u. 13.)
Tornatermi tetőszigetelés (BOSCH-sal kötött együttműködési megállapodás alapján)
Sérült kerítés javítása
Érintésvédelmi felülvizsgálat során feltárt hiányosságok javítása
Hatvani Szent István Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.)
Fizikaterem átalakítása (BOSCH-sal kötött együttműködési megállapodás alapján)
Tornatermi öltöző és vizesblokk felújítása (BOSCH-sal kötött együttműködési
megállapodás alapján)
Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola
(3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.)
Tornatermi öltöző és vizesblokk felújítása (BOSCH-sal kötött együttműködési
megállapodás alapján)
Érintésvédelmi felülvizsgálat során feltárt hiányosságok javítása
Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (3000 Hatvan, Rákóczi út 4.)
Szilárd burkolat készítése a konyhához
Torneterem tetejénak javítása
Tűzjelző rendszerének teljes felújítása

10 363
102
480
5 647
6 995

13 109
972
616
138
745

Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola (3000 Hatvan, Ratkó József u.
10.)
Földszinten a balesetveszélyes járólapok kijavítása
Lépcsőkön lévő sérült csúszásgátlók pótlása, cseréje

150
96

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

868

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat:
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Bölcsőde (3000 Hatvan,
Hajós A. út 1.)
Halacska csoport udvarán a járda és a csatorna közötti betonszélek biztonságossá
tétele
Hajós A. úti Idősek Klubja (3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 5.)
Terasz ajtó és ablak cseréje

232

Egyéb intézmények:
Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola (3000 Hatvan, Balassi Bálint
u. 36.)
Egyes helyiségek festése
Gázkonvektor cseréje

250
111

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

129

KLIK intézményfenntartó (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 3.)
Kazáncsere

360

11

Összesen:

45 525
Határozat száma

: 121/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati fenntartású intézmények 2017. évi
felújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keretének a határozat melléklete szerinti tartalommal való
felosztását.”
Határidő
Felelős

: 2017. december 31. (feladatok végrehajtására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

2017. évi intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási feladatterv
Tervezett feladatok intézményenként
Óvodák
Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós A. u. 3.)
villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben (36/2010.) felvett hiányosságok
pótlása (EPH bekötés hiánya)
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi B. u. 44.)
gyermekmosdók teljes felújítása: szerelvények, burkolatok cseréje, elválasztók
felszerelése (4db) 1db!
érintésvédelmi hiányosságok pótlása
Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor K. u. 13.)
Csiga csoport gyermekmosdójának járólapozása, csempézése
udvari tárolón tetőcsere
érintésvédelmi hiányosságok pótlása
Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai u. 9.)
tető átvizsgálása, hiányzó / törött tetőcserepek pótlása
ivókút kialakítása az udvaron

(bruttó E Ft)

800

1 500
700
1 500
160
600
1 000
300

érintésvédelmi hiányosságok pótlása
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.)
étkező kialakítása (gipszkartonnal leválasztva, szekrénykonyha, harmonika ajtó)
függetlenül a melegítő konyhától
udvari játékok folyamatos cseréje, balesetveszélyes homokozó átalakítása
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy Zs. út 10.)
az épület körül és a bejáratoknál a belső járdák burkolatának cseréje térkőre
érintésvédelmi hiányosságok pótlása
Hatvani Mesevilág Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy Zs. Út 10.)
érintésvédelmi hiányosságok pótlása
Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.)
Kék cinege csoport mosdójának felújítása

450

1 000
250
1 000
700
361
1 000
370

érintésvédelmi hiányosságok pótlása
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat
Idősek Klubja (3000 Hatvan, Hájós Alfréd u. 5.)
tető beázásának megszüntetése
érintésvédelmi hiányosságok pótlása
Hajós úti Bölcsőde (3000 Hatvan, Hajós A. út 1.)
Katica csoport udvarán az ütésálló burkolatának több helyen felvált, az alatta
levő beton balesetveszélyes
Mohács úti Bölcsőde (3000 Hatvan, Mohács út 3.)
udvaron lévő tartóoszlopok, akadálymentes feljáró éles peremének élvédővel
történő burkolása, balesetveszély miatt

1 000
1 400
300

200

tartalékkeret

409

Összesen:

15 000
Határozat száma

: 122/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Környezetvédelmi Alap 2016. évi felhasználásáról
szóló beszámolót.”
Határidő
Felelős

: 2017. február 23.
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 123/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Környezetvédelmi Alap 2017. évi felhasználására
vonatkozó tervezetet az alábbiak szerint:
Lakossági tudatformálás
100.000,-Ft
Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés (2 alkalommal)
2.900.000,-Ft
Összesen:
3.000.000,-Ft
A képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot, hogy a
Környezetvédelmi Alap egyes fejezeteiben elkülönített összegek részletes felhasználásának módjáról előzetesen,
külön határozatokban döntsön.”
Határidő
Felelős

: 2017. december 31. (a Környezetvédelmi Alapban meghatározott
végrehajtására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

feladatok

: 124/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Városgondnokság beszámolóját a
köztemetők 2016. évi bevételeiről és kiadásairól.”
Határidő
Felelős

: 2017. február 24. (tájékoztatásra)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Határozat száma

: 125/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Hatvan város polgármesterének az átruházott
hatáskörben eljárva hozott 2016. évi döntéseiről szóló beszámolóját.”
Határidő
Felelős

: 2017. február 24.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 126/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének
az átruházott hatáskörben eljárva hozott 2016. évi döntéseiről szóló beszámolóját.”
Határidő
Felelős

: 2017. február 24.
: a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
Határozat száma

: 127/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Jogi és Ellenőrzési Bizottság 2016. évi átruházott
hatáskörben hozott határozatairól szóló beszámolót.”
Határidő
Felelős

: 2017. február 24.
: a Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke
Határozat száma

: 128/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság
2016. évi átruházott hatáskörben hozott határozatairól szóló beszámolót.”
Határidő
Felelős

: 2017. február 24.
: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke
Határozat száma

: 129/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2016.
évben átruházott hatáskörben eljárva hozott határozatai végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2017. február 24.
: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke
Határozat száma

: 130/2017. (II. 23.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális és Lakásügyi Bizottság átruházott hatáskörben
hozott 2016. évi határozatainak végrehajtásáról adott bizottsági elnöki beszámolót elfogadja.”
Határidő
Felelős

: 2017. február 24.
: a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke
KIVONAT
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 23-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Napirendi pont címe:
Tájékoztató a 2017. évi útkarbantartási feladattervről
Előterjesztő, előadó: Horváth Richárd polgármester
Kivonat szövege:
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a 2017. évi útkarbantartási feladattervről 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.

