JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 3-án
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
Kondek Zsolt
Köves Gábor Nándorné
Nádas Sándor
Palik Józsefné
Papp István

Igazoltan voltak távol:
Basa Zoltán
Tarsoly Imre
Tóth György István

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

képviselő
képviselő
képviselő

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:
dr. Szikszai Márta
jegyző
dr. Kovács Éva
aljegyző
Nagy Ferenc

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

Komendáné Nagy Márta
Szabó János Gyula

hatósági irodavezető
főépítész

Katona Béla
Lukács László

gondnok, szavazógép-kezelő
törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető

Jegyzőkönyvvezető:

Barna Attiláné
* * *

Horváth Richárd polgármester
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai képviselő-testületi ülésünkön. A testületi ülés
megkezdése előtt megkérném főépítész urat, hogy mutatkozzon be néhány szóban.
Szabó János Gyula főépítész
1965-ben születettem, 25 éves életpálya van már mögöttem. Azt szoktam mondani a szakmai
múltamról, hogy terveztem én már mindent, amit lehetett, nagyjából 1500 projektben voltam
benne, ami nagyon nagy szám egy építész életében. Ebben a bevásárlóközpontig bezárólag
szinte minden volt, és ezek nagy részének én voltam a felelős tervezője. Sok mindent
tapasztaltam ezekben a munkákban, természetesen voltak várostervezések, közterület
tervezések is, és minden, amit egy építész tervezhet. Gyulán születtem, és sokáig
kisvárosban laktam, ezért tudom, hogy mit jelent egy ekkora városnak az élete, problémái és a
működése. Főépítész még nem voltam, viszont főépítészek mellett dolgoztam. Mindkét
mesterem, akiktől 15-20 évig tanultam, Szeged és Békéscsaba főépítészei voltak. Az egyik
mesterem azt mondta, hogy 40 éves kora felett az építész elért odáig, hogy most már a
közösségért kell tegyen, és nem csak az egyénért. Ezért gondoltam, hogy elássak ilyen
feladatot. Az a tudás, ami bennem van, elég összetett, remélhetőleg ki fog jönni, és a
közösség javára fog szolgálni. Ezt az összetettséget értem az alatt, hogy akár műszaki
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ellenőrként bármelyik beruházásnál objektív véleményt fogok tudni mondani a műszaki
színvonalról, a pályázat állásáról, illetve a fejlesztési lehetőségekről is. Három gyermekem
van, a nagyfiam építésznek tanul, most végez majd a Műszaki Egyetemen, a lányom
bölcsésznek tanul, a kisfiam pedig általános iskolás.
Horváth Richárd polgármester
Köszönjük szépen.
Megállapítom, hogy 8 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 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
513/2015. (VII. 3.) számú h a t á r o z a t a
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. július 3-i rendkívüli ülésének
napirendjét a következők szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a „Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola épületenergetikai
korszerűsítése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről
2. Előterjesztés a „Hatvani Szent István Általános Iskola épületenergetikai
korszerűsítése” elnevezésű közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésekről
3. Előterjesztés az „Európai mobilitási hét helyi eseményeinek támogatása ” című
pályázaton való indulásról
4. Előterjesztés elektromos közmű kiváltás kiviteli terv készítéséről
5. Előterjesztés tervezési feladattal kapcsolatos döntésről
6. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási
feladattervvel kapcsolatos döntésekről
Előterjesztő, előadó az 1-6. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester

* * *
1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A „BAJZA JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA
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.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
514/2015. (VII. 3.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 418/2015. (VI. 9.) 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 „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 beruházás becsült értéke nettó 51.182.892.-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 51.182.892.-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. július 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” ELNEVEZÉSŰ KÖZBESZERZÉSI
ELJÁRÁSBAN MEGHOZANDÓ 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 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatokat hozta:
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
515/2015. (VII. 3.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 299/2015. (IV.
30.) számú határozata alapján indult és a 335/2015. (V. 14.) számú határozatával módosított
„Hatvani Szent István Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése” elnevezésű
közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes
ajánlattevőnek a BÁSTYA Millenium Zrt. (székhely: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja
10/3.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett,
alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés
teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint,
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz
124.999.559,43.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.
Határidő
Felelős

: 2015. július 3. (az írásbeli összegezés megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
516/2015. (VII. 3.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Szent István Általános Iskola
épületenergetikai korszerűsítése” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményeképpen
megkötendő szerződés teljesítéséhez a pályázati forrásból biztosított összegen felül legfeljebb
bruttó 19.637.140.-Ft pénzügyi forrást biztosít fejlesztési hitel terhére.
Határidő
Felelős

: 2015. július 15.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

3. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS AZ „EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT HELYI
TÁMOGATÁSA ” CÍMŰ PÁLYÁZATON VALÓ INDULÁSRÓL

ESEMÉNYEINEK

(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 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
517/2015. (VII. 3.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium felhívására „Európai mobilitási hét helyi eseményeinek támogatása” céljából. Az
igényelt támogatási összeg: 4.300.000,- Ft. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város
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polgármesterét a szükséges dokumentumok aláírására és a nyilatkozatok megtételére. A
pályázat benyújtása pénzügyi kötelezettséggel nem jár.
Határidő
Felelős

: 2015. július 10.
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

4. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

ELEKTROMOS

KÖZMŰ

KIVÁLTÁS

KIVITELI

TERV

KÉSZÍTÉSÉRŐL
(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 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
518/2015. (VII. 3.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth tér 3. szám alatti
transzformátor állomás áthelyezéséhez szükséges elektromos kiviteli terv elkészítésével az
Eners Kft.-t (székhely: 32146 Mogyoród, Szentjakab park 69.) bízza meg bruttó 1.587.500,- Ft
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015 (II.19) önkormányzati
rendeletben a felhalmozási hitel terhére rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

: azonnal (megrendelésre)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

5. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS TERVEZÉSI FELADATTAL 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 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
519/2015. (VII. 3.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Balassi úti szintbeli vasúti
keresztezés engedélyezési tervének elkészítésével a Vaspálya ’97 Bt.-t (székhely: 3356
Kompolt, Alkotmány utca 13.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt bruttó 1.587.500,- Ft összegben.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II. 19.)
önkormányzati rendeletben a felhalmozási hitel terhére kerül biztosításra.
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

6. 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 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem
volt, ezért kérte, hogy aki a 2 határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatokat hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
520/2015. (VII. 3.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású
intézmények 2015. évi felújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keret felosztásának
elfogadásáról szóló 223/2015. (III. 26.) számú határozatát annyiban, hogy annak melléklete
helyébe jelen határozat melléklete lép.
Határidő
Felelős

: 2015. december 31. (feladatok végrehajtására)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

2015. évi intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási
feladatterv
Óvodák
Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós A. u. 3.)
Bejárati lépcső egyik felének átalakítása, babakocsival történő közlekedés
céljából.
A nagycsoportos homokozó fölé az árnyékolás megoldása.
Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor K. u. 13.)
1 db csoport szobában redőny felszerelése.

(bruttó E Ft)

400
290
127
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Anyagköltség biztosítása a térkövezés befejezéséhez az udvari motoros
pályával kapcsolatban.
Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai u. 9.)
Az óvoda új udvarrészét határoló kerítés kicserélése, valamint labdafogó háló
kialakítása.
Kerékpár tároló kialakítása.
Melegítő konyha áthelyezése, tornaszoba kialakítása.
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy Zs. út 10.)
Konyha belső gázhálózat átalakítása,hozzá kapcsolódó terv készítése.
Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.)
Faltőjárda építése a lábazat bizonyos részeihez a csapadékvíz elvezetése
miatt.
Beépített szekrény bontása.
Általános iskolák

300
500
300
5 642
1 612

168
77

Hatvani 5. Sz. Általános Iskola (3000 Hatvan, Szabadság u. 13.)
Konyha belső gázhálózatának átalakítása.
Az orvosi szobában karral működtethető hideg-meleg vizes kézmosó, falra
szerelt kézfertőtlenítő-szer adagoló, falra szerelt papírtörlő adagoló
felszerelése.
Két tanteremben a padló burkolatának cseréje.
Hatvani Szent István Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy Zs. út 8.)
Háztartási terem kialakítása (bemutató konyha).
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A munka-, tűz- és környezetvédelmi szemle által megállapított hiányosságok
javítása, pótlása. A 2014 őszén megtartott munka-, tűz- és környezetvédelmi
szemle során megállapításra került, hogy az épület és a gépek érintésvédelmi
jegyzőkönyve lejárt. Az épület meglévő villámvédelmi (08/2010.)
jegyzőkönyvében és az erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálati
jegyzőkönyvében (07/2010.)feltárt hibák nincsenek dokumentált módon javítva.
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Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (3000 Hatvan, Rákóczi út 4.)
A tornaterem alsó szigetelésének, parkettájának cseréje.
Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola (3000
Hatvan, Ratkó József u. 10.)
A számítástechnika teremben a leváló mennyezet javítása, és a fal
vizesedésének elhárítása.
Az iskola bejárati részének újra aszfaltozása, gyalogos járda kiépítése.

714

39
534

2 818

500
888

Középiskolák
Hatvani Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
Kollégium épülete (3000 Hatvan, Vécsey u. 2/a.)
Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálati, érintésvédelmi- és
villámvédelmi jegyzőkönyvekben felvett hiányosságok javítása
Széchenyi István Római Katolikus Középiskola (3000 Hatvan, BajcsyZsilinszky út 6.)
Kerítés építése a Bezerédi utca felől.
Az iskolai futópálya helyreállítása, salak burkolattal, valamint ugrógödör
áthelyezése
Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola (3000 Hatvan,
Balassi Bálint út 17.)
Az orvosi rendelő vizsgálójában kézmosási lehetőség kialakítása.

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat:
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Bölcsőde (3000
Hatvan, Hajós A. út 1.)

3 120

54
1 595

128

8

A Katica csoport udvarán lévő ütésálló burkolattal ellátott felület javítása.

70

Rendelő
Gyermekorvosi rendelők és védőnői szolgálat (3000 Hatvan,Bajcsy-Zs. út
4/a.)
A parkoló és a kapu megvilágításának kiépítése.

477

intézmények szabványossági, villámvédelmi felülvizsgálata és javítása

4 560

tartalékkeret
Összesen:

31 191

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
521/2015. (VII. 3.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (3000
Hatvan, Jókai u. 9.) épületében a melegítő konyha áthelyezésével, valamint tornaszoba
kialakításával Kővári Tamás egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek u. 17/4.)
bízza meg bruttó 5.641.688,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2015. évi intézmény felújítások költséghelyen
4.451.000,- Ft összeg erejéig biztosított, valamint 1.190.688 ,- Ft a felhalmozási hitel terhére
áll rendelkezésre.
Határidő
Felelős

: 2015. augusztus 30. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály 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

