2017. évi 7. szám

2017. április 13.

TARTALOMJEGYZÉK

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2017. ÁPRILIS 12-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. ÁPRILIS 12-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI
Határozat száma

: 187/2017. (IV. 12.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. április 12-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők
szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés létesítményüzemeltetési feladatok és közfeladatok ellátásának átszervezéséről
2. Előterjesztés a hatvani Cukorgyári-tó természetvédelmi fejlesztésének műszaki átadás-átvételi eljárással
kapcsolatos döntéséről
3. Előterjesztés a Városi Strandfürdő területén lévő ötszögmedence felújítási munkáinak elvégzésével
kapcsolatos döntésről
4. Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház álláshelyei számának bővítéséről
Előterjesztő, előadó az 1-4. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester”
Határozat száma

: 188/2017. (IV. 12.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgondnokság (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes
B. u. 2.), mint költségvetési szerv megszüntető okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.”
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Okirat száma:
Megszüntető okirat
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (7) bekezdése alapján a Hatvani
Városgondnokság megszüntető okiratát a következők szerint adom ki:
1.
A megszűnő költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma
1.1.

A megszűnő költségvetési szerv megnevezése: Hatvani Városgondnokság

1.2.

A megszűnő költségvetési szerv székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.

1.3.

A megszűnő költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 830788

1.4.

A megszűnő költségvetési szerv adószáma: 15830786-2-10
2.

A költségvetési szerv megszüntetésének körülményei

2.1.

A költségvetési szerv megszűnésének dátuma: 2017. április 30.

2.2.

A költségvetési szerv megszüntetéséről döntést hozó szerv
2.2.1. megnevezése: Hatvan Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

2.3.

A költségvetési szerv megszüntetésének módja: Egyesítés beolvadással

2.4.

A költségvetési szerv megszüntetésének oka: Költségracionalizálás
A jogutód költségvetési szerv

1
2.5.

megnevezése
Hatvani Szolgáltató Intézmény

székhelye
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.

A megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladat(ok) jövőbeni ellátásának módja:

A jogutód, azaz a Hatvani Szolgáltató Intézmény látja el a jövőbeni közfeladatokat.

3.
3.1.

A költségvetési szerv megszüntetésével összefüggő átmeneti rendelkezések

A kötelezettségvállalás rendje
3.1.1. A megszűnő költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és mértéke:
A Hatvani Városgondnokság 2017. évi időarányos költségvetése terhére.
3.1.2. A megszűnő költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje:
2017. április 30.

3.2.

Jogutódlással és feladatátadással összefüggő egyéb intézkedések:
A Hatvani Városgondnokság jogai és kötelezettségei tekintetében, munkajogi jogutódlással
együtt, jogutód a Hatvani Szolgáltató Intézmény.

Kelt: Hatvan, 2017. ………………..
P.H.
Horváth Richárd
polgármester
Határozat száma

: 189/2017. (IV. 12.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhelye: 3000 Hatvan,
Szepes B. u. 2.) 189/2016. (III. 31.) sz. határozattal elfogadott és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát
2017. május 1. napi hatállyal a határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. A
képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a határozat 2. sz. mellékletét képező módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.”
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

(A 189/2017. (IV. 12.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!)
Határozat száma

: 190/2017. (IV. 12.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény, mint költségvetési szerv
létszámkeretét 2017. május 1. napjától összesen 60 főben állapítja meg.”
Határidő
Felelős

: azonnal (munkáltatói tájékoztatás kiadása)
: intézményvezető
Határozat száma

: 191/2017. (IV. 12.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgondnokságnál (székhely: 3000 Hatvan,
Szepes B. u. 2.) közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező Papp Lászlót 2017. május 1. napjával kinevezése
szerinti, eredeti munkakörébe helyezi vissza, mivel magasabb vezetői megbízása 2017. április 30-án megszűnik a
Hatvani Városgondnokság megszűnése következtében, valamint elrendeli illetményének a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti megállapítását.”
Határidő
Felelős

: azonnal (munkáltatói tájékoztatás kiadása)
: intézményvezető
Határozat száma

: 192/2017. (IV. 12.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény vezetőjének, Havassy
Kálmánnak az illetményét 2017. május 1. napjától az alábbiak szerint módosítja:
- az F fizetési osztály 8 fizetési fokozat garantált illetménye:
154.330,- Ft
- garantált bérminimumra való kiegészítés:
6.670,- Ft
- összesen kerekítve:
161.000,- Ft

- garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész):
- magasabb vezetői pótlék: (250%):
mindösszesen:
Határidő
Felelős

269.000,- Ft
50.000,- Ft
480.000,- Ft”

: 2017. május 1.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 193/2017. (IV. 12.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgondnokság költségvetési előirányzat
maradványát átcsoportosítja a Hatvani Szolgáltató Intézmény költségvetésébe, mely az önkormányzat
költségvetésének 2017. I. félévi módosításába kerül beépítésre.”
Határidő
Felelős

: 2017. augusztus 30.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 194/2017. (IV. 12.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a PONDUS Környezetvédelmi és Mérnöki Kft. (1111 Budapest,
Bartók Béla út 30. félemelet 1.) meghatalmazott által az Öko-Plan Tájvédelmi és Környezetfejlesztési Egyesület
(3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) beruházásában megvalósított hatvani Cukorgyári-tó természetvédelmi
fejlesztésének – Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató-helyettesi Szervezet, Katasztrófavédelmi
Hatósági Osztály vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásához szükséges – műszaki átadás-átvételhez
benyújtott tulajdonosi hozzájárulását nem adja meg, azzal az indoklással, hogy a kérelmező a 8396-3/2017.
iktatószámú hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tett maradéktalanul eleget:
- a megvalósulási tervdokumentáció hiányos, nem valós műszaki adatokat tartalmaz az önkormányzati tulajdonú
árokra és a területén kialakított műtárgy vonatkozásában,
- az üzemeltetési szabályzat a tervező és az érintettek által nem került jóváhagyásra, aláírásra, tartalmilag
hiányos, különösen az önkormányzati kezelésű duzzasztómű és beeresztő műtárgy, valamint a 0274 hrsz.-ú árok
és a területén kialakított műtárgy vonatkozásában,
- a 0274 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú árok területére kiszedett iszap hivatalos lerakóhelyre történő elhelyezése
nem került igazolásra.”
Határidő
Felelős

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

: 195/2017. (IV. 12.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhely: 3000 Hatvan,
Temető u. 14/A.) intézményi költségvetésébe 7.357.041,- Ft-ot átcsoportosít Hatvan Város Önkormányzata 2017.
évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II. 18.) önkormányzati rendeletben biztosított általános tartalékkeret
költséghelyről, mely összegből a Városi Strandfürdő területén az ötszögmedence felújítási munkáit végzi el az
intézmény „In-house” beszerzés keretei között.”
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 196/2017. (IV. 12.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan,
Kossuth tér 24.) álláshelyeinek számát 8 főről 10 főre bővíti 2017. április 18. napjától. A két közalkalmazott
illetményére és egyéb járulékaira Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.)
önkormányzati rendeletben a Grassalkovich Művelődési Ház költségvetése fedezetet nyújt.”
Határidő
Felelős

: 2017. április 21.
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

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

