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HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2014. MÁJUS 8-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2014. MÁJUS 8-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI
Határozat száma

: 380/2014. (V. 8.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 8-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők
szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés az „Új vasúti híd építése, valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének átépítése”
tárgyú pályázat kivitelezéséhez kapcsolódó együttműködési megállapodások megkötéséről
2. Előterjesztés a Zagyva ligetben található fitnesz park bővítéséről
Előterjesztő, előadó az 1-2. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
ZÁRT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft. és Hatvan Város Önkormányzata közötti megállapodás
megkötéséről
Előterjesztő, előadó: Szabó Zsolt polgármester”
Határozat száma

: 381/2014. (V. 8.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KÖZOP-3.5.0.09-11 kódszámú, „Új vasúti híd építése,
valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének átépítése” tárgyú pályázathoz kapcsolódóan együttműködési
megállapodást köt a NIF Zrt.-vel és a Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel a vízi közművek kiváltásának megvalósítása
tárgyában, mely jelen határozat mellékletét képezi.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. május 30. (együttműködési megállapodás aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

(A 381/2014. (V. 8.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 382/2014. (V. 8.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KÖZOP-3.5.0.09-11 kódszámú, „Új vasúti híd építése,
valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének átépítése” tárgyú pályázathoz kapcsolódóan együttműködési
megállapodást köt a NIF Zrt.-vel az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közművek kiváltásának
tárgyában, mely jelen határozat mellékletét képezi.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. május 30. (együttműködési megállapodás aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

(A 382/2014. (V. 8.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 383/2014. (V. 8.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KÖZOP-3.5.0.09-11 kódszámú, „Új vasúti híd építése,
valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének átépítése” tárgyú pályázathoz kapcsolódóan együttműködési
megállapodást köt a NIF Zrt.-vel a CCTV-hálózat kiépítésének megvalósítása tárgyában, mely jelen határozat
mellékletét képezi.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2014. május 30. (együttműködési megállapodás aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

(A 383/2014. (V. 8.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 384/2014. (V. 8.) sz. képv. test. hat.

“Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a parkfitnesz eszközök beszerzésével, szállításával és
telepítésével a ROYAL-KERT Kft.-t (székhely: 8200 Veszprém, Sólyi u. 8.) bízza meg bruttó 1.962.747,- Ft
összegben.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletben a
fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll.”

Határidő
Felelős

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

: 385/2014. (V. 8.) zü. sz. képv. test. hat.

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

a

Robert

Bosch

Elektronika

Kft.-vel

megkötendő

Kft.-vel

megkötendő

: 386/2014. (V. 8.) zü. sz. képv. test. hat.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete
megállapodással kapcsolatos döntést hozott.

a

Robert

Bosch

Elektronika

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

