JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. augusztus 15-én
15:00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén.
Az ülés helye:

Városháza emeleti nagyterme.

Jelen voltak:

(Csatolt jelenléti ív alapján!)
Horváth Richárd
Szinyei András
Biró József
Kondek Zsolt
Köves Gábor Nándorné
Nádas Sándor
Papp István
Palik Józsefné
Tarsoly Imre

Igazoltan voltak távol:
Lestyán Balázs
Rákócziné Lózs Csilla

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

alpolgármester
képviselő

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:
dr. Szikszai Márta
jegyző
Baranyi Lajosné
Dudásné Csikós Ágnes
Johancsik Mónika
Lukács László
Molnár József
Nagy Ferenc
Smidné Vereb Julianna

műszaki-koordinációs és beruházási osztályvezető
általános igazgatási osztályvezető
gazdálkodási irodavezető
mb. jegyzői irodavezető
önkormányzati főtanácsadó
önkormányzati főtanácsadó
a Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezetője

Gecsey János

informatikus, szavazógép-kezelő

Jegyzőkönyvvezető:

Püspökiné Horváth Melinda
* * *

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
437/2019. (VIII. 15.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. augusztus 15-i rendkívüli ülésének
napirendjét a következők szerint állapította meg:
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NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a zászlóőrök tiszteletdíjáról
2. Előterjesztés a
támogatásáról

Corelli-60

Zenéért

és

Gyermekekért

Közhasznú

Alapítvány

3. Előterjesztés a Hatvani Állami Zeneiskoláért Alapítvány utólagos támogatásáról
4. Előterjesztés a Hatvani
engedélyezéséről

Százszorszép

Óvodában

történő

videoklip

forgatás

5. Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére a hatvani 5331/21 hrsz.-ú
ingatlanon létesítendő jégcsarnok beruházáshoz kapcsolódó közvilágítási hálózat
megvalósítása érdekében pénzeszköz átadásáról
6. Előterjesztés a közvilágítási hálózat fejlesztéséről
7. Előterjesztés „A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását
segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” című pályázathoz
kapcsolódó döntésről
8. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási
feladattervvel kapcsolatos döntésekről
9. Előterjesztés az Újhatvani Felnőtt Háziorvosi Rendelő korszerűsítéséről
10. Előterjesztés a Hatvan, Kossuth tér 8. szám alatti társasház elektromos elosztójának
javítási munkáiról
11. Előterjesztés a Hatvan, Turai úti járda építésével kapcsolatos döntésről
12. Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatos döntésről
13. Előterjesztés Hatvan város egyes közterületein elvégzendő szúnyoggyérítési munkák
további megrendeléséről
14. Előterjesztés tájékoztató táblák legyártásáról
15. Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak karbantartásával kapcsolatos döntésről
16. Előterjesztés járdajavítási, járdaépítési és közterületek rendezési munkáiról
17. Előterjesztés önkormányzati
mobiltelefonok értékesítésről

tulajdonban

lévő

számítástechnikai

eszközök

és

18. Előterjesztés az ősszel megrendezésre kerülő 2019. évi lakossági veszélyes
hulladékgyűjtéssel kapcsolatos döntésről
Előterjesztő, előadó az 1-18. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
ZÁRT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a helyi választási bizottság tagjainak megválasztásáról
Előterjesztő, előadó: dr. Szikszai Márta jegyző
2. Előterjesztés a „Pro Urbe” díj adományozásáról
3. Előterjesztés a „Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj – a magyar nyelvért” kitüntetés
adományozásáról
4. Előterjesztés a „Szent György, Szent Flórián és Szent Kamill kitüntető emlékérem”
díjak adományozásáról
5. Előterjesztés „A legszebb konyhakertek” helyi kertművelő verseny díjazottjairól
Előterjesztő, előadó a 2-5. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
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* * *
1.

napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS A ZÁSZLÓŐRÖK TISZTELETDÍJÁRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Az előterjesztést a Jogi és Ellenőrzési 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
438/2019. (VIII. 15.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város polgármestere által a
Hatvan város címeréről, zászlójáról, pecsétjéről és használatának rendjéről, valamint a
közintézmények épületeinek és a közterületek fellobogózásáról szóló 53/2008. (IX. 26.)
önkormányzati rendelet alapján kinevezett zászlóőrök részére 2019. január 1. napjától
személyenként évi bruttó 200.000.- Ft, azaz kettőszázezer forint összegű tiszteletdíjat állapít
meg, mely tiszteletdíj kifizetésére két részletben, július és december hónapban kerül sor. A
2019. év során az első részlet folyósítása szeptember hónapban történik.
A tiszteletdíjak kifizetéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019.
évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék
költséghelyen rendelkezésre áll, az elkövetkező években pedig a mindenkori költségvetésbe
betervezésre kerül.
Határidő
Felelős

2.

: 2019. december 31.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS A CORELLI-60 ZENÉÉRT
ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁRÓL

ÉS

GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ

(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:
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
439/2019. (VIII. 15.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Corelli-60 Zenéért és Gyermekekért
Közhasznú Alapítvány (3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 38.) részére bruttó 100.000,- Ft azaz
Egyszázezer forint támogatást nyújt Farmosi László hatvani költő gyermekverseit tartalmazó
kötet kiadásának költségeire. A támogatási összeg Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi
költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletben a „Polgármesteri keret”
költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

3.

: 2019. augusztus 31. (a támogatási szerződés megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A HATVANI ÁLLAMI ZENEISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY
UTÓLAGOS TÁMOGATÁSÁRÓL
(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
440/2019. (VIII. 15.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Állami Zeneiskoláért Alapítvány
(székhelye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 36.) részére bruttó 100.000,- Ft azaz Egyszázezer
forint utólagos támogatást nyújt a 2019. augusztus 10. napján megrendezett gitárkoncert
költségeinek fedezetére. A támogatási összeg Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi
költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletben a „Polgármesteri keret”
költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

4.

: 2019. augusztus 31. (a támogatási szerződés megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A HATVANI SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁBAN TÖRTÉNŐ
VIDEOKLIP FORGATÁS ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Az előterjesztést az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság megtárgyalta, elfogadását
támogatta.
Előterjesztő, előadó:
Horváth Richárd polgármester

5

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
441/2019. (VIII. 15.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Százszorszép Óvoda (3000
Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) fenntartója engedélyezi, hogy a Hatvani Százszorszép
Óvodában az AliT Zenekar a Feltörekvő hős című dalához videoklipet forgasson.
Határidő
Felelős

5.

: 2019. augusztus 31.
: Hatvani Százszorszép Óvoda intézményvezetője
Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS A FUTBALL CLUB HATVAN EGYESÜLET RÉSZÉRE A
HATVANI 5331/21 HRSZ.-Ú INGATLANON LÉTESÍTENDŐ JÉGCSARNOK
BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVILÁGÍTÁSI HÁLÓZAT MEGVALÓSÍTÁSA
ÉRDEKÉBEN PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSÁRÓL
(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 7 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodással a
következő határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
442/2019. (VIII. 15.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 5331/21 hrsz.-ú ingatlanon
létesítendő jégcsarnok beruházás kapcsán a jégcsarnokhoz tartozó parkoló közvilágítási
hálózatának kiépítéséhez Hatvan Város Önkormányzata által készített közvilágítási tervek
teljes jogú felhasználását engedélyezi a Futball Club Hatvan Egyesület (3000 Hatvan, Népkert
u. 2.) részére, továbbá a közvilágítási hálózat megvalósítása érdekében a Hatvan Város
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási kiadások között a „Cukorgyári feltáró út közvilágítás építése” költséghelyen
rendelkezésre álló 25.300.000,- Ft pénzösszeget átadja az egyesület részére.
Határidő
Felelős

: 2019. augusztus 31. (aláírásra)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
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6.

napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS A KÖZVILÁGÍTÁSI HÁLÓZAT FEJLESZTÉSÉRŐL
(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
443/2019. (VIII. 15.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Pécsi Sándor utcában történő
közvilágítás fejlesztési munkálatok elvégzésével (1 db lámpatest, 1 db faoszlop, 30 m légkábel
felszerelése) a LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó
369.722,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.
22.) önkormányzati rendeletben az „Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

7.

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

napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

„A

ZÁRTKERTI
BESOROLÁSÚ
FÖLDRÉSZLETEK
MEZŐGAZDASÁGI HASZNOSÍTÁSÁT SEGÍTŐ, INFRASTRUKTURÁLIS HÁTTERÉT
BIZTOSÍTÓ
FEJLESZTÉSEK
TÁMOGATÁSÁRA”
CÍMŰ
PÁLYÁZATHOZ
KAPCSOLÓDÓ DÖNTÉSRŐL
(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
444/2019. (VIII. 15.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ZP-1-2019 kódszámú, „A zártkerti
besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét
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biztosító fejlesztések támogatására” című pályázati felhívásra, a Szőlőhegy területén a
villamosenergia ellátását biztosító hálózat kiépítésére vonatkozó pályázat benyújtását
utólagosan jóváhagyja. A tervezett fejlesztés értéke 11.060.430,- Ft. A támogatás intenzitása
100 %-os. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázattal
kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.
Határidő
Felelős

8.

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

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
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, megkérdezte a
képviselőket, hogy szavazhatnak-e összevontan a 3 határozati javaslatról. Észrevétel nem
volt, ezért kérte, hogy aki a 3 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
445/2019. (VIII. 15.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású
intézmények 2019. évi intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keretének
felosztásáról szóló 141/2019. (II. 21.) számú határozatát a mellékelt táblázat szerinti
költségfelosztással.
Határidő
Felelős

: 2019. december 31. (feladatok végrehajtására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

2019. évi intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási feladatterv
Tervezett feladatok intézményenként
Óvodák
Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós A. u. 3.)
6 db gyermekmosdóban elválasztófalak cseréje
tisztasági festés folyosókon, mosdókban lambéria cserével együtt
1 db csoportszoba laminált padló burkolatának cseréje (Méhecske csoport)
tűz-, érintés- és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat
Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor K. u. 13. )
Tornaszoba felújítása, kb. 50 m2 linóleum csere szalagparkettára, lábazat
javítása, lambéria bontása, 3 db radiátor cseréje, festés
tűz- és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi B. út 44.)
1 db gyermekmosdó teljes felújítása
tűz-, érintés- és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

(bruttó E
Ft)

267
2 736
572
547

1 940
305
3 280
566
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Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai u. 9.)
tűz-, érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat
tetőjavítási munkák
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.)
gazdasági bejárathoz vezető udvari járda térkövezése, valamint a csoportszobák
és két gyermekmosdó festése
tűz- és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda Mesevilág Tagóvodája (3000 Hatvan, Bajcsy
Zs. út 13.)
A bejárati kapu felújítása térkő rámpa kialakításával
tűz-, érintés- és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy Zs. út 10.)
hátsó csoportszoba padlóburkolatának cseréje
Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.)
hőszigetelt padlásfeljáró ajtó beépítése
pincelejáró ajtó kialakítása
tűz- és érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat
geotermikus fűtés mérőóra és rendezőszekrény közötti kábelszakaszának
cseréje
Általános Iskola
Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (3000 Hatvan, Rákóczi út 4.)
előtető felújítása
tornaterem épületének keleti oldalán süllyedésből származó károsodás
megállítása érdekében állagmegóvási munkák
Kossuth Lajos Általános Iskola (3000 Hatvan, Kossuth tér 1.)
tornaterem padlóburkolatának javítása (karbantartás)
Rendelők
II. számú körzeti gyermekorvosi rendelő (3000 Hatvan, Horváth M. út 21.)
homlokzati nyílászárók cseréje
I., III. és IV. számú körzeti felnőtt háziorvosi rendelő (3000 Hatvan, Bástya u.
10.)
tisztasági festés
VI-X. számú körzeti felnőtt háziorvosi rendelő (3000 Hatvan, BajcsyZsilinszky út 4/A.)
belső felújítási munkák többletköltsége
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat
Idősek Ellátása Idősek Klubja (3000 Hatvan, Hajós A. u. 5.)
gazdasági bejárati ajtó csere
iroda linóleum padlóburkolat cseréje (10 m2)
épület tisztasági festése, mázolása
erősáramú berendezések tűzvédelmi-, érintésvédelmi és villámvédelmi
felülvizsgálata
Hajós úti Bölcsőde (3000 Hatvan, Hajós A. út 1.)
menekülési útvonal jelzőlámpáihoz szükséges akkumulátorok cseréje
(munkavédelmi ellenőrzés során jelzett hiányosság)
2 db párakapu kiépítése (kormányhivatal előírása alapján)
érintésvédelmi hiányosságok kijavítása és új érintésvédelmi felülvizsgálat
korábbi kivitelezésből származó garanciális és szavatossági hibák javításának
többletköltségei
mezítlábas ösvény kialakítása
Mohács úti Bölcsőde (3000 Hatvan, Mohács u. 3.)
udvari szegélyek javítása (téglaburkolat bontása, lábazati vakolat készítése)
(kormányhivatal előírása miatt szükséges)

235
1 245

2 271
267

500
432
945
200
200
280
124

700
1 550
408

1 588

1 000

1 532

254
140
953
280

440
191
197
3 933
153

204
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menekülési útvonal jelzőlámpáihoz szükséges akkumulátorok cseréje
(munkavédelmi ellenőrzés során jelzett hiányosság)
Óhatvani Védőnői Szolgálat (3000 Hatvan, Horváth M. u. 17.)
folyosó vizes falának rendbetétele, épület tisztasági festése, mázolása
Anyatejgyűjtő állomás (3000 Hatvan, Bástya u. 8.)
épület tisztasági festése, mázolása
túlfeszültség védelem ellenőrzése és javítása
Előirányzott felhasználás összesen:
tartalékkeret
Költséghelyen rendelkezésre álló összesen:

43
813
865
210
32 365
2 635
35 000

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
446/2019. (VIII. 15.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani
Csicsergő Óvodában (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.) a geotermikus fűtésnek a mérőóra
és a rendezőszekrény közötti kábelszakaszának cseréjével a LEDvillszer Kft.-t (székhely:
3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 123.405,- Ft összegben, mint az önkormányzat
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.
22.) önkormányzati rendeletben a 2019. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre
áll.
Határidő
Felelős

: 2019. augusztus 30. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
447/2019. (VIII. 15.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani
Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai utca 9.) keleti, főbejárati tetőfelületén a vízcsendesítő
felújítási munkáinak elvégzésével a Füziexportbau Kft.-t (székhely: 2173 Kartal, Alkotmány
utca 55/A.) bízza meg bruttó 1.244.346,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.
22.) önkormányzati rendeletben a 2019. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre
áll.
Határidő
Felelős

9.

: 2019. augusztus 21. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

AZ ÚJHATVANI FELNŐTT HÁZIORVOSI RENDELŐ
KORSZERŰSÍTÉSÉRŐL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadását
támogatta.
Előterjesztő, előadó:
Horváth Richárd polgármester
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Horváth Richárd polgármester
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, megkérdezte a
képviselőket, hogy szavazhatnak-e összevontan a 3 határozati javaslatról. Észrevétel nem
volt, ezért kérte, hogy aki a 3 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
448/2019. (VIII. 15.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Újhatvani
Felnőtt Háziorvosi Rendelő (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky utca 4/a.) fűtés-korszerűsítésével
a Klauben Gold Kft.-t (székhely: 3013 Ecséd, Nyárfa utca 14.) bízza meg bruttó 5.915.374,- Ft
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.
22.) önkormányzati rendeletben a 2019. évi tervezett felhalmozási kiadások „Bajcsy-Zsilinszky
úti orvosi rendelő fejlesztése” költséghelyen 5.915.374,- Ft rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

: 2019. augusztus 21. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
449/2019. (VIII. 15.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Újhatvani
Felnőtt Háziorvosi Rendelő (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky utca 4/a.) belső részleges
felújítási munkáinak elvégzésével a Norma-Bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor
Áron utca 22.) bízza meg bruttó 4.745.990,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.
22.) önkormányzati rendeletben a 2019. évi tervezett felhalmozási kiadások „Bajcsy-Zsilinszky
úti orvosi rendelő fejlesztése” költséghelyen 4.084.626,- Ft, illetve a 2019. évi
intézményfelújítás költséghelyen 661.364,- Ft rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

: 2019. augusztus 21. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
450/2019. (VIII. 15.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Újhatvani
Felnőtt Háziorvosi Rendelő (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky utca 4/a.) ereszcsatorna felújítási
munkáinak elvégzésével a Füzexportbau Kft.-t (székhely: 2173 Kartal, Alkotmány utca 55/A.)
bízza meg bruttó 869.855,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.
22.) önkormányzati rendeletben a 2019. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre
áll.
Határidő
Felelős

: 2019. augusztus 21. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
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10. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A HATVAN, KOSSUTH TÉR 8. SZÁM ALATTI TÁRSASHÁZ
ELEKTROMOS ELOSZTÓJÁNAK JAVÍTÁSI MUNKÁIRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadását
támogatta.
Előterjesztő, előadó:
Horváth Richárd polgármester
Köves Gábor Nándorné képviselő
Úgy tudom, hogy ez pályázati pénzből történik, mert volt egy olyan előterjesztés korábban,
hogy 30 millió forintos pályázatból a két rendelő fel lesz újítva, nem? Ez nem az a felújítás?
Horváth Richárd polgármester
Nem, ez egy lakóépület, ahol vannak tulajdoni hányadaink, és a tulajdoni hányad arányában
hozzájárulunk ahhoz, hogy ott ez a felújítás megtörténjen. Egy tápkábelt cserélnek.
Köves Gábor Nándorné képviselő
Értem, csak azért gondoltam, mert ha pályázati pénzből van, akkor ez miért nem fér bele.
Horváth Richárd polgármester
Nem.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több 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
451/2019. (VIII. 15.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét, hogy a Hatvan, Kossuth tér 8. szám alatti társasház elektromos
elosztószekrényében
szükséges,
haladéktalanul
elvégzendő
javítási
munkák
költségviseléséről egyeztetéseket folytasson le és az önkormányzati tulajdonban álló
5191/1/A/3 társasházi különlapon nyilvántartott orvosi rendelő tulajdoni részének arányában,
valamint a társasházi alapító okirat szerinti kötelezettségének megfelelően a javítási költség
arányos megtérítéséről intézkedjen, a költség összegének utólagos jóváhagyása mellett, mely
előreláthatólag bruttó 285.750,- Ft.
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.
22.) önkormányzati rendeletben a „Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés”
költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

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

11. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A

HATVAN, TURAI

ÚTI JÁRDA ÉPÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS

DÖNTÉSRŐL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadását
támogatta.
Előterjesztő, előadó:
Horváth Richárd polgármester
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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
452/2019. (VIII. 15.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét, hogy Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a Magyar Közút Nonprofit
Zrt.-vel ingatlanhasznosítási szerződést kössön a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában és a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. kizárólagos vagyonkezelésében álló hatvani 0311 hrsz.-ú
földrészleten 100 m2 nagyságú területen megvalósuló járdaépítéssel kapcsolatban.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződést annak aláírását követően
utólagos jóváhagyás érdekében terjessze elő a képviselő-testület ülésére.
Határidő
Felelős

: 2019. szeptember 30. (a szerződés megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

12. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A

TÉRFIGYELŐ

KAMERARENDSZERREL

KAPCSOLATOS

DÖNTÉSRŐL
(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
453/2019. (VIII. 15.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a térfigyelő kamerarendszer bővítéséhez
szükséges 1 db tartóoszlop felállításával a Hatvan, Delelő utca végén, a LEDVILLSZER Kft.-t
(székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 247.650,- Ft összegben, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.
22.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Parkolók kialakítása”
költséghelyen biztosított.
Határidő
Felelős

: azonnal (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
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13. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS HATVAN

VÁROS EGYES KÖZTERÜLETEIN ELVÉGZENDŐ
SZÚNYOGGYÉRÍTÉSI MUNKÁK TOVÁBBI MEGRENDELÉSÉRŐL
(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
454/2019. (VIII. 15.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vállalkozási szerződés szerinti 9 alkalmon
felül további 2 alkalommal történő földi melegködös szúnyoggyérítési munka elvégzésével a
CUNAMI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t (székhely: 3231 Gyöngyössolymos, Mérgespatak
u. 49.) bízza meg 215.000,-Ft/alkalom (áfamentes) egységáron, 430.000,- Ft (áfamentes)
keretösszeg erejéig.
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.
22.) önkormányzati rendeletben az általános tartalékkeret költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

: azonnal (módosított szerződés megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

14. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK LEGYÁRTÁSÁRÓL
(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
455/2019. (VIII. 15.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város közigazgatási területén
elhelyezésre kerülő 30 db tájékoztató tábla legyártásával és szállításával a FA-FORG-TECH
HUNGÁRIA Kft.-t (székhely: 3989 Mikóháza, Rákóczi utca 2.) bízza meg bruttó 163.830,- Ft
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
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A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.
22.) önkormányzati rendeletben a 2019. évi felhalmozási kiadások között a „parkolók
kialakítása” költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

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

15. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

ÖNKORMÁNYZATI KEZELÉSŰ UTAK KARBANTARTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS DÖNTÉSRŐL
(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
456/2019. (VIII. 15.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KAVICSÚT Kft.-vel
(székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) megkötött vállalkozási szerződés
módosításra kerüljön olyan módon, hogy a rendelkezésre álló keretösszeg bruttó 4.000.000,Ft összeggel megemelésre kerüljön.
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.)
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „BOSCH együttműködési
megállapodás keretében kiadás finanszírozás 2018-2019.” költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

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

16. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

JÁRDAJAVÍTÁSI, JÁRDAÉPÍTÉSI ÉS KÖZTERÜLETEK
RENDEZÉSI MUNKÁIRÓL
(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, 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
457/2019. (VIII. 15.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144
Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg a Hatvan, Szabadság út páratlan oldalán a
SPAR áruház és a Hatvani 5. számú Általános Iskola közötti szakaszon összesen 495 m2
felületen térkőburkolattal ellátott járda kivitelezési munkáival bruttó 13.486.575,- Ft összegben,
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.)
önkormányzati rendeletben az „Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

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

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
458/2019. (VIII. 15.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144
Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg a Hatvan, Tabán út páros oldalán a Dózsa
téri útkereszteződéstől összesen 385 m2 felületen térkőburkolattal ellátott járda kivitelezési
munkáival bruttó 10.359.073,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.)
önkormányzati rendeletben az „Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

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

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
459/2019. (VIII. 15.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144
Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg a Hatvan, Turai út mentén a Rákóczi út és a
Bem József utca közötti szakaszon összesen 111 m2 felületen térkőburkolatos járda
kivitelezési munkáival bruttó 3.737.356,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.)
önkormányzati rendeletben az „Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

: a Magyar Közút Nonprofit Zrt. tulajdonosi hozzájárulását követően
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
460/2019. (VIII. 15.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144
Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg a Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan,
Mészáros Lázár út 49-51.) bal oldali kapubejárójának térkőburkolási munkáinak elvégzésével
bruttó 394.970,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
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Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.)
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a
„parkolók kialakítása”
költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

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

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
461/2019. (VIII. 15.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144
Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg a Hatvan, Tabán út 67. számú ingatlan előtti
összesen 62 m2 felületű aszfaltos járdaszakasz javítási munkáival bruttó 629.920,-Ft
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.)
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között Lestyán Balázs önkormányzati
képviselő járdafelújítási kerete terhére rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

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

17. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ SZÁMÍTÁSTECHNIKAI
ESZKÖZÖK ÉS MOBILTELEFONOK ÉRTÉKESÍTÉSRŐL
(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
462/2019. (VIII. 15.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az értékbecslésben megállapított áron
értékesíti a képviselő-testületi, bizottsági tagok, valamint a munkájukat segítő hivatali dolgozók
részére az általuk használt számítástechnikai eszközöket és mobiltelefonokat.
Határidő
Felelős

: 2019. szeptember 30.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
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18. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

AZ ŐSSZEL MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ 2019. ÉVI
LAKOSSÁGI VESZÉLYES HULLADÉKGYŰJTÉSSEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSRŐL
(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
463/2019. (VIII. 15.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Design Hulladékgazdálkodási Kft.
(székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) által 2019. év őszén megrendezésre kerülő veszélyes
hulladékgyűjtési akciónap költségeinek biztosítására a 118/2019. (II. 21.) számú képviselőtestületi határozatban biztosított pénzügyi forráson felül további bruttó 3.000.000,- Ft összeget
biztosít.
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.
22.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

: azonnal (módosított szerződés megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Horváth Richárd polgármester
Megköszönte a képviselőknek és a meghívottaknak az ülésen való részvételt, és a nyílt ülést
befejezettnek nyilvánította. Zárt ülést rendelt el.

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

K.m.f.

DR. SZIKSZAI MÁRTA

jegyző

HORVÁTH RICHÁRD
polgármester

