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HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2016. JÚNIUS 3-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. JÚNIUS 3-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI
Határozat száma

: 421/2016. (VI. 3.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. június 3-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők
szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú pályázat előkészítéséhez
kapcsolódó döntésekről
2. Előterjesztés a hatvani vasútállomáson építendő P+R parkoló üzemeltetéséről
Előterjesztő, előadó az 1-2. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester”
Határozat száma

: 422/2016. (VI. 3.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosítószámú „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” című pályázatok – az Ady Endre Könyvtár (3000 Hatvan, Kossuth tér 3.), a Hatvani
Városgondnokság épülete (3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) és a Cukorgyári portaépület (3000 Hatvan, Radnóti tér
2.) tekintetében – benyújtásához és megvalósításához szükséges, a meglévő állapot energetikai tanúsításának, a
fejlesztéssel érintett épületek átalakítására, korszerűsítésére, bővítésére vonatkozó energetikai háttérszámítások,
és a megvalósított műszaki tartalomra vonatkozó záró auditok elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely:
1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó
3.507.740,- Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik
biztosítottá.”
Határidő
Felelős

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

: 423/2016. (VI. 3.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” című pályázatok – az Ady Endre Városi Könyvtár (3000 Hatvan, Kossuth tér 3.), a
Hatvani Városgondnokság épülete (3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) és a Cukorgyári portaépület (3000 Hatvan,
Radnóti tér 2.) tekintetében –benyújtásához szükséges projekttervek elkészítésével a Energiacsapda Kft.-t
(székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt
bruttó 5.261.610,- Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik
biztosítottá.”
Határidő
Felelős

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

: 424/2016. (VI. 3.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosítószámú „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” című pályázatok – az Ady Endre Városi Könyvtár (3000 Hatvan, Kossuth tér 3.), a
Hatvani Városgondnokság épülete (3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) és a Cukorgyári portaépület (3000 Hatvan,
Radnóti tér 2.) tekintetében – benyújtásához szükséges tendertervek elkészítésével az MT Hardy Kft.-t (székhely:
2740 Abony, Tamási Áron u. 4-6.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó
7.015.480,- Ft tervezési díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik
biztosítottá.”
Határidő
Felelős

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

: 425/2016. (VI. 3.) sz. képv. test. hat.

„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat mellékletét képező a hatvani
vasútállomás út- és vízépítés kiviteli terv 43.274 munkaszámú lehatárolási tervet.
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodást szándékozik kötni a MÁV Zrt.-vel a HatvanMiskolc vasúti vonalszakasz fejlesztése, kapcsolódó közúti létesítmények útügyi engedélyezése – Állomás

előtér és P+R parkoló Hatvan állomáson keretében, a P+R parkoló üzemeltetésére az alábbi területekre
vonatkozóan:
– A hatvani 2627/1 hrsz.-ú földrészlet a parkoló területe: tulajdonos Magyar Állam, vagyonkezelő MÁV Zrt.,
üzemeltető Hatvan Város Önkormányzata.
– A hatvani 2630/1 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú járda terület (két bejárat a járdán át a parkolóhoz):
tulajdonos Hatvan Város Önkormányzata, kezelő Hatvan Város Önkormányzata, üzemeltető Hatvan
Város Önkormányzata.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a P+R parkoló üzemeltetési
megállapodásának aláírására.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az üzemeltetési megállapodást annak aláírását követően
utólagos jóváhagyás érdekében terjessze elő a képviselő-testület soron következő ülésére.”
Határidő
Felelős

: 2016. június 15. (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

(A 425/2016. (VI. 3.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)

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

