JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 9-én
11.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén.
Az ülés helye:

Városháza emeleti nagyterme.

Jelen voltak:

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

Igazoltan voltak távol:
Lestyán Balázs
Basa Zoltán
Köves Gábor Nándorné
Tóth György István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:
dr. Szikszai Márta
jegyző
dr. Kovács Éva
aljegyző
Bánkutiné Katona Mária

gazdálkodási irodavezető

Katona Béla
Lukács László

gondnok, szavazógép-kezelő
törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető

Jegyzőkönyvvezető:

Maksáné Benei Katalin
* * *

Horváth Richárd polgármester
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai képviselő-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy 7
képviselő van jelen, a képviselő-testület határozatképes.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt,
ezért kérte, hogy aki napirendet elfogadja, igennel szavazzon!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
415/2015. (VI. 9.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. június 9-i rendkívüli ülésének
napirendjét a következők szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés az épületenergetikai korszerűsítés tárgyú közbeszerzési eljárások
megindításáról
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2. Előterjesztés a „Hatvani Szent István Általános
korszerűsítése” című pályázathoz kapcsolódó döntésekről

Iskola

épületenergetikai

3. Előterjesztés helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igényléséről
4. Előterjesztés multifunkciós utcai tisztítógép bérbevételéről
5. Előterjesztés kártérítési ügyben meghozandó döntésről
Előterjesztő, előadó az 1-5. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester

* * *
1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

AZ
ÉPÜLETENERGETIKAI
KORSZERŰSÍTÉS
TÁRGYÚ
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK MEGINDÍTÁSÁRÓL
(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 4 határozati javaslatról. Észrevétel nem
volt, ezért kérte, hogy aki a 4 határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatokat hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
416/2015. (VI. 9.) számú h a t á r o z a t a
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.7.0 azonosítószámú pályázat
keretében „Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda épületenergetikai korszerűsítése” elnevezésű, a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 40. § (3) és (4) bekezdései alapján
„feltételes” jellegű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli
eljárás keretében.
A beszerzés becsült értéke nettó 45.000.000.-Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a támogatásra irányuló igény elfogadása, illetve a kapcsolódó
Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda
épületenergetikai korszerűsítése” elnevezésű, nettó 45.000.000.-Ft nettó becsült értékű,
nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési
eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I.
27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján
köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Tóth Ivett, pályázati osztályvezető;
3.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető;
4.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.
Határidő
Felelős

: 2015. június 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
417/2015. (VI. 9.) számú h a t á r o z a t a
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.7.0 azonosítószámú pályázat
keretében „Hatvani Napsugár Óvoda épületenergetikai korszerűsítése” elnevezésű, a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 40. § (3) és (4) bekezdései alapján
„feltételes” jellegű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli
eljárás keretében.
A beszerzés becsült értéke nettó 28.500.000.-Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a támogatásra irányuló igény elfogadása, illetve a kapcsolódó
Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Napsugár Óvoda
épületenergetikai korszerűsítése” elnevezésű, nettó 28.500.000.-Ft nettó becsült értékű,
nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési
eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I.
27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján
köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Tóth Ivett, pályázati osztályvezető;
3.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető;
4.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.
Határidő
Felelős

: 2015. június 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
418/2015. (VI. 9.) számú h a t á r o z a t a
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.7.0 azonosítószámú pályázat
keretében „Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola épületenergetikai korszerűsítése”
elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 40. § (3) és (4)
bekezdései alapján „feltételes” jellegű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti,
hirdetmény nélküli eljárás keretében.
A beszerzés becsült értéke nettó 90.600.000.-Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a támogatásra irányuló igény elfogadása, illetve a kapcsolódó
Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Bajza József Gimnázium és
Szakközépiskola épületenergetikai korszerűsítése” elnevezésű, nettó 90.600.000.-Ft nettó
becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó
közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a
20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat
alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Tóth Ivett, pályázati osztályvezető;
3.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető;
4.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.
Határidő
Felelős

: 2015. június 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
419/2015. (VI. 9.) számú h a t á r o z a t a
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.7.0 azonosítószámú pályázat
keretében „Cukorgyári fejépület energetikai korszerűsítése” elnevezésű, a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 40. § (3) és (4) bekezdései alapján „feltételes” jellegű
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében.
A beszerzés becsült értéke nettó 48.950.000.-Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a támogatásra irányuló igény elfogadása, illetve a kapcsolódó
Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Cukorgyári fejépület energetikai
korszerűsítése” elnevezésű, nettó 48.950.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend
szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását
megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselőtestületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Tóth Ivett, pályázati osztályvezető;
3.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető;
4.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.
Határidő
Felelős

: 2015. június 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A „HATVANI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE” CÍMŰ PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓ
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 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem
volt, ezért kérte, hogy aki a 2 határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatokat hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
420/2015. (VI. 9.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.7.0 azonosítószámú pályázati
program keretében a „Hatvani Szent István Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése”
című pályázat megvalósításához szükséges projektmenedzsment és nyilvánosság
biztosításával járó feladatok ellátásával a NOUV Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u.
2.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 4.013.200,- Ft
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megbízási díjért, azzal a kitétellel, hogy a szerződés hatályba lépésének feltétele a
Támogatási Szerződés aláírása.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból
válik biztosítottá.
Határidő
Felelős

: 2015. július 15. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
421/2015. (VI. 9.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.7.0 azonosítószámú pályázati
program keretében a „Hatvani Szent István Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése”
című pályázat megvalósításához szükséges műszaki ellenőri és energetikai előkészítési
feladatok ellátásával a COHESION Kft.-t (székhely: 1056 Budapest, Váci út 42.) bízza meg,
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 1.524.000,- Ft megbízási
díjért, azzal a kitétellel, hogy a megbízási díj kifizetésének feltétele a Támogatási Szerződés
aláírása.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból
válik biztosítottá.
Határidő
Felelős

: 2015. július 15. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

3. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

HELYI
KÖZÖSSÉGI
KÖZLEKEDÉS
NORMATÍV
TÁMOGATÁSÁNAK IGÉNYLÉSÉRŐL
(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 és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
422/2015. (VI. 9.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a helyi közösségi közlekedés
normatív támogatásának igénylésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásával, és a
normatív támogatás igényléséhez a települési önkormányzatok helyi közösségi
közlekedésének támogatásáról szóló 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelet 6. § (2) bekezdés a)
pontjának alapján az alábbi nyilatkozatokat teszi:
1.) Hatvan Város Önkormányzata vállalja, hogy a helyi közlekedést 2015. január 1-től 2015.
december 31-ig folyamatosan fenntartja;
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2.) a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási
ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan december
31-ei fordulónappal szolgáltatóként 3.517.000.- Ft, saját forrásból származó, vissza nem
térítendő önkormányzati támogatást számolt el;
3.) Hatvan Város Önkormányzata pályázati eljárás nélkül, a közszolgáltatással közvetlenül
megbízva kötötte meg a Hatvani Volán Közlekedési Zrt-vel (székhely: 3000 Hatvan, Bercsényi
út 82.) a közszolgáltatási szerződést. A Hatvani Volán Közlekedési Zrt. jogutódja a KMKK
Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
4.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi közösségi közlekedés normatív
támogatás igényléséhez 5.000.000.- Ft-ot biztosít 2015. évben, melynek pénzügyi forrása
Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2/e.
mellékletében, az alapítványok, szervezetek támogatása – Hatvani VOLÁN Közlekedési Zrt.
normatív támogatása – költséghelyen került elkülönítésre.
Határidő
Felelős

: 2015. június 11. (pályázat benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

4. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS MULTIFUNKCIÓS UTCAI TISZTÍTÓGÉP BÉRBEVÉTELÉRŐL
(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 és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
423/2015. (VI. 9.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft.
(székhely: 2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy, II. Rákóczi Ferenc út 10.; képviseli: Nagy Sándor
ügyvezető igazgató; adószám: 10566350-2-13; cégjegyzékszám: 13-09-079733) ajánlatában
szereplő City Ranger 2250 multifunkciós négy kefével szerelt szívó-seprő, nagynyomású
mosó és kézi felszívó adapterrel felszerelt gépre vonatkozóan bérleti szerződést köt legfeljebb
3 hónapra, havi 400.000,- Ft + ÁFA bérleti díj ellenében azzal, hogy az eszközt a közfeladatot
ellátó Hatvani Városgondnokság részére ingyenesen átadja, valamint felhatalmazza Hatvan
város polgármesterét, hogy a szükséges jognyilatkozatokat megtegye és a bérleti szerződést
aláírja.
A bérleti díj összege a Hatvani Városgondnokság 2015. évi költségvetésében a dologi
kiadások között rendelkezésre áll és az önkormányzati városüzemeltetési feladatok
költséghelyre átcsoportosításra kerül.
Határidő
Felelős

: 2015. június 30.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
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5. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYBEN MEGHOZANDÓ 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 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
424/2015. (VI. 9.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Béres Zoltán 3000 Hatvan, Nádasdy u. 7.
3/30. szám alatti lakos részére az Egri Törvényszék által 16.G.20.429/2011/103. sorszámú,
jogerős ítéletében meghatározott – Hatvan Város Önkormányzatát terhelő – kártérítés
megfizetése érdekében a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.)
önkormányzati rendeletében az általános tartalék költséghelyen 6.300.000.- Ft-ot biztosít.
Határidő
Felelős

: azonnal (kifizetésre)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Horváth Richárd polgármester
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

