JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 10-én
8.30 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén.
Az ülés helye:

Városháza emeleti nagyterme.

Jelen voltak:

(Csatolt jelenléti ív alapján!)
Horváth Richárd
Lestyán Balázs
Szinyei András
Basa Zoltán
Kondek Zsolt
Nádas Sándor
Palik Józsefné
Papp István
Rákócziné Lózs Csilla

Igazoltan voltak távol:
Köves Gábor Nándorné
Tarsoly Imre

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

képviselő
képviselő

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:
dr. Kovács Éva
aljegyző
Bánkutiné Katona Mária
Komendáné Nagy Márta
Schósz Gabriella

gazdálkodási irodavezető
hatósági irodavezető
műszaki és városfejlesztési irodavezető

Katona Béla
Lukács László

gondnok, szavazógép-kezelő
törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető

Jegyzőkönyvvezető:

Makai Beatrix

* * *

Horváth Richárd polgármester
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai képviselő-testületi ülésünkön.
Megállapítom, hogy 9 képviselő van jelen, a képviselő-testület határozatképes.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a kiküldött meghívóhoz képest a napirendre vonatkozóan
más javaslata? Mivel nem volt, ezért kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, igennel
szavazzon!
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
372/2017. (VII. 10.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. július 10-i ülésének napirendjét a
következők szerint állapította meg:
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NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás
Fejlesztése Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában
2. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló hatvani 4513 hrsz.-ú ingatlan
elidegenítéséről szóló pályázatok értékeléséről
3. Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében
pályázatok benyújtásáról
4. Előterjesztés a 2017. évi Európai Mobilitási Hét rendezvényekhez nyújtandó egyedi
támogatási lehetőségről
5. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási
feladattervvel kapcsolatos döntésekről
Előterjesztő, előadó az 1-5. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester

* * *
1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS
A
HATVAN
ÉS
KÖRNYÉKE
TELEPÜLÉSI
SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSE TÁRSULÁS TÁRSULÁSI
MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadását
támogatta.

Előterjesztő, előadó:

Horváth Richárd polgármester

Horváth Richárd polgármester
A múlt héten Nagykökényes elutasította a társulási megállapodás változását, ami azt jelenti a
társulás szabályozása értelmében, hogyha egy tag is nem ért egyet azzal, hogy a társulási
megállapodás módosítva legyen, akkor a módosítás érvénytelen. Ennek ellenére behoztuk ezt
az előterjesztést azért, mert akkor ezt még nem tudtuk, és ha ebben a formában jön be a
társulási megállapodás módosításának újabb változata, mint ahogy most láttuk, akkor nekünk
tartózkodni kellene. Folyamatosan kértük elnök urat, hogy Hatvan esetében egyeztessen, erre
ő szóban ígéretet is tett az előző társulási ülésen, azonban levélváltások születnek, de ezek
olyanok, mint amikor két ember elbeszélget egymás mellett, és nem egy nyelvet beszélnek, de
folyamatosan beszélnek. Konkrét kérdéseinkre konkrét válaszok sajnos nem érkeztek, így
nem igazán látom, hogy Hatvan esetében a társulási megállapodás módosítása mit hozna.
Ezért kérem azt, hogy jelenleg tartózkodjunk, hiszen a feltett kérdésekre csak
részinformációkat kaptunk. Nem gondolom azt, hogy ezek a történetek időben sokáig
elvihetők, de meglátjuk. Úgy tudom, elnök úr elmondta, a társulás rendelkezik „B” tervvel is,
erre nagyon kíváncsiak vagyunk. Egy biztos, mindenben támogatjuk a társulást, de mi Hatvan
és a hatvani emberek érdekeit tartjuk szem előtt, és ez alapján szeretnénk a jövőben
gondolkodni, ahogy eddig is tettük. Ezért kérem, hogy ha változatlan formában behozzák ezt a
megállapodást, akkor Hatvan tartózkodjon.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
373/2017. (VII. 4.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvan és
Környéke Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási
Megállapodásának az 1. számú mellékletben szereplő, egységes szerkezetbe foglalt
szövege szerinti módosításairól szóló előterjesztést. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat képviseletében, a Társulási Tanács
ülésén, a Társulási Megállapodás 1. számú melléklet szerinti módosításáról szóló
döntés esetén szavazáskor tartózkodjon.
Határidő
Felelős

: Társulási Tanács ülése
: Hatvan város polgármestere

2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN ÁLLÓ HATVANI 4513
HRSZ.-Ú INGATLAN ELIDEGENÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSÉRŐL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadását
támogatta.

Előterjesztő, előadó:

Horváth Richárd polgármester

Horváth Richárd polgármester
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
374/2017. (VII. 4.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 4513
hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Bányász u. 6. sz. alatt található, 397 m2 nagyságú, kivett,
beépítetlen terület megnevezésű ingatlan elidegenítésére irányuló 302/2017. (V. 25.) számú
határozata alapján meghirdetett nyílt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja és az
ingatlant elidegeníti Maksa István és Maksa Istvánné (lakcíme: 3000 Hatvan, Martinovics u.
9/a.) részére bruttó 2.350.000,- Ft, azaz Kettőmillió-háromszázötvenezer forint vételáron.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázati kiírásban foglalt
feltételek szerinti adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő
Felelős

: 2017. július 31. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
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3. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV
PROGRAM KERETÉBEN PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadását
támogatta.

Előterjesztő, előadó:

Horváth Richárd polgármester

Horváth Richárd polgármester
A benyújtási határidőt előbbre hozták, most ez 2017. augusztus 15. Természetesen az összes
pályázatra szeretnék pályázni, amire lehetőség van. Nem tudom, hogy milyen egyéb
huncutságok derülhetnek ki a jövőben, de várható, hogy még lesz rendkívüli képviselő-testületi
ülés a következő rendes ülésig. Ezek olyan körülményeknek tudhatók be, amelyeket még
most nem láthatunk előre.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, megkérdezte a
képviselőket, hogy szavazhatnak-e összevontan a 6 határozati javaslatról. Észrevétel nem
volt, ezért kérte, hogy aki a 6 határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatokat hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
375/2017. (VII. 4.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.4.1-16
kódszámú, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati felhívásra. A támogatás
mértéke maximum bruttó 300.000.000,- Ft lehet. 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. augusztus 15. (pályázat benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
376/2017. (VII. 4.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-4.2.1-16
kódszámú, „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című
pályázati felhívásra. A támogatás mértéke maximum bruttó 200.000.000,- Ft lehet. 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. augusztus 15. (pályázat benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
377/2017. (VII. 4.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-2.1.3-16
kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázati felhívásra.
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A támogatás mértéke maximum bruttó 400.000.000,- Ft lehet. 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. augusztus 15. (pályázat benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
378/2017. (VII. 4.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatokat kíván benyújtani a TOP-3.2.116 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati
konstrukcióra. A támogatás mértéke maximum bruttó 400.000.000,- Ft lehet. 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. augusztus 15. (pályázat benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
379/2017. (VII. 4.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-2.1.2-16
kódszámú, „Zöld város kialakítása” című pályázati felhívásra. A támogatás mértéke maximum
bruttó 800.000.000,- Ft lehet. 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. augusztus 15. (pályázat benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
380/2017. (VII. 4.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.2.1-16
kódszámú, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című
pályázati felhívásra. A támogatás mértéke maximum bruttó 400.000.000,- Ft lehet. 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. augusztus 15. (pályázat benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
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4. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A
2017.
ÉVI
EURÓPAI
MOBILITÁSI
HÉT
RENDEZVÉNYEKHEZ NYÚJTANDÓ EGYEDI TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGRŐL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadását
támogatta.
Előterjesztő, előadó:
Horváth Richárd polgármester

Horváth Richárd polgármester
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
381/2017. (VII. 4.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium által meghirdetett, „A 2017. évi Európai Mobilitási Hét rendezvényekhez
kapcsolódó egyedi támogatási lehetőségről” című pályázati felhívásra. Az elnyerni kívánt
pályázati támogatás bruttó 1.500.000.-Ft, a támogatási intenzitás 100 %. A képviselő-testület
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges dokumentumok
aláírására és a nyilatkozatok megtételére.
Határidő
Felelős

: 2017. július 12.
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

5. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

AZ INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSI, VALAMINT TERVSZERŰ ÉS
IDŐSZERŰ KARBANTARTÁSI FELADATTERVVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEKRŐL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadását
támogatta.
Előterjesztő, előadó:
Horváth Richárd polgármester

Horváth Richárd polgármester
Ha valaki nézte az árakat, akkor elmondható, hogy egyre nehezebb vállalkozót találni, az
építőipar magára talált. Vannak még dolgok, amelyeket a nyár folyamán szeretnénk
megvalósítani, ezért lesznek még döntések. Nagyobb körből kell merítenünk. Aki olvasta az
előterjesztést, látja az árakban a különbséget, és tudja, hogy mire gondolok. A kézilabda
csarnok kapcsán is tapasztaljuk, hogy az építőipari munkák árában van egy 20-30 %-os
áremelkedés. A hatvani vállalkozók is máshol dolgoznak, így alkalmazkodnunk kell a kialakult
helyzethez.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, megkérdezte a
képviselőket, hogy szavazhatnak-e összevontan az 5 határozati javaslatról. Észrevétel nem
volt, ezért kérte, hogy aki az 5 határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatokat hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
382/2017. (VII. 4.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású
intézmények 2017. évi felújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keret felosztásának
elfogadásáról szóló 121/2017 (II. 23.) számú határozatát annyiban, hogy annak melléklete
helyébe jelen határozat melléklete lép.
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)

(bruttó E Ft)

800

Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi B. u. 44.)
gyermekmosdók teljes felújítása: szerelvények, burkolatok cseréje, elválasztók
felszerelése (4db) 1db!
érintésvédelmi hiányosságok pótlása

1 775
700

Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor K. u. 13.)
Csiga csoport gyermekmosdójának járólapozása, csempézése
udvari tárolón tetőcsere
érintésvédelmi hiányosságok pótlása

1 464
125
600

Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai u. 9.)
tető átvizsgálása, tetőcserép sok helyen törött

1 000

ivókút kialakítása az udvaron

238

érintésvédelmi hiányosságok pótlása

450

Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.)
étkező kialakítása (gipszkartonnal leválasztva, szekrénykonyha, harmonika ajtó)
függetlenül a melegítő konyhától

514

udvari játékok folyamatos cseréje, balesetveszélyes homokozó átalakítása

250

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy Zs. út 10.)
az épület körül és a bejáratoknál a belső járdák burkolatának cseréje térkőre, több helyen
balesetveszélyes
érintésvédelmi hiányosságok pótlása

1 000
700

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, rendkívül erős, szúrós csatornaszag
észlelhető minden nap.
érintésvédelmi hiányosságok pótlása

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat

361

1 353
370
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Idősek Klubja (3000 Hatvan, Hájós Alfréd u. 5.)
tető több helyen beázik, javítása szükséges

1 000

érintésvédelmi hiányosságok pótlása

1 400

Hajós úti Bölcsőde (3000 Hatvan, Hajós A. út 1.)
Katica csoport udvarán az ütésálló burkolatának több helyen felvált, az alatta levő beton
balesetveszélyes
konyhai elszívó motorvédelmének kialakítása
Mohács úti Bölcsőde (3000 Hatvan, Mohács út 3.)

92
79

udvaron lévő tartóoszlopok, akadálymentes feljáró éles peremének élvédővel történő
burkolása, balesetveszély miatt

127

Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola (3000 Hatvan,
Géza fejedelem utca 2.)
tornaterem főfalainak vakolat javítása és festése, főfalak előtt futó csővezetékek és ajtók
festése

566

tartalékkeret

36

Összesen:

15 000

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
383/2017. (VII. 4.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani
Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi Bálint utca 44.) 1 db vizesblokkjának teljes
felújításával az IBBL-MOGUL Kft.-t (székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 82.) bízza meg
bruttó 1.774.424,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.
18.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2017. évi intézmény
felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

: azonnal (megrendelésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
384/2017. (VII. 4.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani
Vörösmarty téri Óvodában (3000 Hatvan, Vörösmarty tér 3.) teakonyha kialakításával az IBBLMOGUL Kft.-t (székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 82.) bízza meg bruttó 513.810,- Ft
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.
18.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2017. évi intézmény
felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

: azonnal (megrendelésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
385/2017. (VII. 4.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és
Képességfejlesztő Általános Iskola (3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) tornaterme
főfalainak javítási és festési munkáival az IBBL-MOGUL Kft.-t (székhely: 1141 Budapest,
Szugló utca 82.) bízza meg bruttó 565.023,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.
18.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2017. évi intézmény
felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

: azonnal (megrendelésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
386/2017. (VII. 4.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Szociális,
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Hajós úti Bölcsőde (3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 1.)
konyhai elszívó motorvédelmének kialakításával Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely:
3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 78.181,- Ft összegben, mint az önkormányzat
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.
18.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2017. évi intézmény
felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

: azonnal (megrendelésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Horváth Richárd polgármester
Még egyszer felhívom Tisztelt Képviselőtársaim figyelmét arra, hogy az augusztusi rendes
képviselő-testületi ülésig nagy valószínűséggel még lesz rendkívüli bizottsági és képviselőtestületi ülés. Egyébként pedig mindenkinek jó nyaralást és pihenést kívánok!
Megköszönte a képviselőknek és a meghívottaknak az ülésen való részvételt, és a nyílt ülést
befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

DR. SZIKSZAI MÁRTA

jegyző

HORVÁTH RICHÁRD
polgármester

