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HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. ÁPRILIS 12-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI
Határozat száma

: 264/2016. (IV. 12.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 12-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők
szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a gyermekmedence felújításához műszaki ellenőr kiválasztásáról
2. Előterjesztés a közfoglalkoztatással egybekötött szociális földprogram megvalósításának támogatásáról
szóló pályázatról
3. Előterjesztés a K&H Bank Zrt.-vel visszatérítendő önkormányzati támogatások kezelésére szolgáló
megállapodás megkötéséről
Előterjesztő, előadó az 1-3. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester”
Határozat száma

: 265/2016. (IV. 12.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Strandfürdő területén található gyermekmedence
felújításához szükséges építész, épületgépész és épületvillamosság szakágakat magába foglaló műszaki ellenőri
feladatok elvégzésével a Tér Mérnöki Iroda Bt.-t (székhely: 2030 Érd, Kankalin utca 20. A. ép.) bízza meg
450.000,- Ft (alanyi ÁFA-mentes) összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet alapján
az általános tartalékkeretből kerül biztosításra.”
Határidő
Felelős

: 2016. április 15. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 266/2016. (IV. 12.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a SZOC-FP-16-KOZ kódszámú, a
„Közfoglalkoztatással egybekötött szociális földprogram megvalósításának támogatása” tárgyú pályázati
felhívásra, amelynek célja, hogy közfoglalkoztatottak bevonásával növénytermesztést folytasson a közétkeztetést
végző konyha ellátására. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz
szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra.”
Határidő
Felelős

: 2016. április 22. (pályázat benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 267/2016. (IV. 12.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a SZOC-FP-16-KOZ kódszámú, a „Közfoglalkoztatással
egybekötött szociális földprogram megvalósításának támogatása” tárgyú 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.) Lestyán Balázs alpolgármester;
2.) Lisztik Lászlóné elnök, Hatvani Szociális Szövetkezet;
3.) Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző.”
Határidő
Felelős

: 2016. április 15. (munkacsoport megalakulására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 268/2016. (IV. 12.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a SZOC-FP-16-KOZ kódszámú, a „Közfoglalkoztatással
egybekötött szociális földprogram megvalósításának támogatása” tárgyú pályázatban foglaltak teljesülése
érdekében együttműködési megállapodást köt a Hatvani Szociális Szövetkezettel (székhelye: 3000 Hatvan,
Kossuth tér 2.), mint szakmai partnerrel a pályázati célok eredményes megvalósításáért. A képviselő-testület
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2016. április 20. (megállapodás aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Határozat száma

: 269/2016. (IV. 12.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a K&H Bank Zrt.-vel (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön
fasor 9.) visszatérítendő önkormányzati támogatások kezelésére szolgáló megállapodást köt jelen határozat
melléklete szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás
aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2016. április 13.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

(A 269/2016. (IV. 12.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)

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

