JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 14-én
10.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén.
Az ülés helye:

Városháza emeleti nagyterme.

Jelen voltak:

(Csatolt jelenléti ív alapján!)
Horváth Richárd
Lestyán Balázs
Basa Zoltán
Kondek Zsolt
Köves Gábor Nándorné
Nádas Sándor
Palik Józsefné
Papp István
Tarsoly Imre
Tóth György István

Igazoltan volt távol:
Szinyei András

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

alpolgármester

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

gazdálkodási irodavezető
hatósági irodavezető

Nagy Ferenc

a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője

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 10
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 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
333/2015. (V. 14.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 14-i rendkívüli ülésének
napirendjét a következők szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
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1. Előterjesztés az „Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi
közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című
pályázattal kapcsolatos „Kiviteli tervdokumentáció elkészítése és a kapcsolódó
feladatok elvégzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről
2. Előterjesztés a „Hatvani Szent István Általános Iskola épületenergetikai
korszerűsítése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről
3. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú üzletrész átruházásáról
4. Előterjesztés új gépjárművek vásárlásáról
Előterjesztő, előadó az 1-4. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester

* * *
1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS AZ „AGÓRA – MULTIFUNKCIONÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZPONTOK
ÉS TERÜLETI KÖZMŰVELŐDÉSI TANÁCSADÓ SZOLGÁLAT INFRASTRUKTURÁLIS
FELTÉTELEINEK KIALAKÍTÁSA” CÍMŰ PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS „KIVITELI
TERVDOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSE ÉS A KAPCSOLÓDÓ FELADATOK
ELVÉGZÉSE” ELNEVEZÉSŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL 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 nélkül, 1 tartózkodással a
következő határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
334/2015. (V. 14.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 304/2015. (IV. 30.) számú határozatát
módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TIOP-1.2.1.A-15/1 kódszámú, „Agóra
– multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat
infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című pályázat keretében „Kiviteli tervdokumentáció
elkészítése és a kapcsolódó feladatok elvégzése” elnevezésű, a Kbt. 40. § (3) és (4)
bekezdésében meghatározottak szerinti közbeszerzési eljárást indít, nemzeti eljárásrend
szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében.
A beszerzés becsült értéke nettó 10.500.000.-Ft.
A szükséges pénzügyi forrást Hatvan Város Önkormányzata fejlesztési hitel terhére biztosítja.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiviteli tervdokumentáció elkészítése
és a kapcsolódó feladatok elvégzése” elnevezésű, 10.500.000.-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.
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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.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.
Határidő
Felelős

: 2015. május 20. (az eljárást megindító felhívás feladására)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A „HATVANI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE” ELNEVEZÉSŰ KÖZBESZERZÉSI
ELJÁRÁSSAL 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 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
335/2015. (V. 14.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 299/2015. (IV. 30.) számú határozatát
módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.7.0 azonosítószámú
pályázat keretében „Hatvani Szent István Általános Iskola 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 105.000.000.-Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a támogatásra irányuló igény elfogadása, illetve a kapcsolódó
Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá.
A közbeszerzési eljárás során az érvényes ajánlattétel feltételeként az ajánlatkérő
meghatározza, hogy az ajánlati ár nem haladhatja meg a nyílászárók cseréje esetében a nettó
60.000.-Ft/m², a külső hőszigetelés esetében a nettó 15.000.-Ft/m² összeget.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Szent István Általános Iskola
épületenergetikai korszerűsítése” elnevezésű, nettó 105.000.000.-Ft 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:

4

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. május 15. (a módosítás átvezetésére)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

3. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL
(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 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatokat hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
336/2015. (V. 14.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 859/2013. (XI. 28.) sz. képviselő-testületi
határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
337/2015. (V. 14.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét, hogy az ÖKOVÍZ Kft.-ben (székhelye: 2700 Cegléd, Pesti út 65.;
cégjegyzékszáma: 13-09-086647, képviseli: Mérész Attila ügyvezető) lévő 100.000,- Ft
névértékű törzsbetéthez igazodó üzletrész tulajdonjogának névértéken, Cegléd Város
Önkormányzata részére történő átruházása érdekében a szükséges jognyilatkozatokat
megtegye, valamint az átruházással kapcsolatos megállapodást aláírja.
Határidő
Felelős

: 2015. május 31.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
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4. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS ÚJ GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁRÓL
(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 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
338/2015. (V. 14.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az új gépjárművek
vásárlásáról szóló előterjesztést. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
kezdeményezzen tárgyalásokat 2 db, az Önkormányzati Rendészeti Osztály
feladatellátásához szükséges új gépjármű beszerzése iránt, és a legmegfelelőbb új
gépjárművek és pénzügyi konstrukció kiválasztásával kösse meg az új gépjárművek
beszerzésére vonatkozó szerződést, a közbeszerzésekre vonatkozó hatályos szabályok
figyelembe vételével.
A kiválasztásra kerülő pénzügyi konstrukció szerinti önrészhez és a 2015. évben fizetendő
díjra vonatkozóan a képviselő-testület a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.
(II. 15.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék terhére összesen 5.000.000,- Ft
összeget biztosít.
Határidő
Felelős

: 2015. május 31. (a tárgyalások megkezdésére)
: Hatvan város polgármestere

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

