JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 1-jén
16.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén.
Az ülés helye:

Városháza emeleti nagyterme.

Jelen voltak:

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

Igazoltan voltak távol:
Basa Zoltán
Lestyán Balázs

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

képviselő
alpolgármester

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

Bánkutiné Katona Mária
Komendáné Nagy Márta
Schósz Gabriella
Szabó János Gyula

gazdálkodási irodavezető
hatósági irodavezető
műszaki és városfejlesztési irodavezető
főépítész

Katona Béla
Lukács László

gondnok, szavazógép-kezelő
törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető

Jegyzőkönyvvezető:

Liktor Dénesné
* * *

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 napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt,
ezért kérte, hogy aki napirendet elfogadja, igennel szavazzon!
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
679/2015. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 1-i rendkívüli ülésének
napirendjét a következők szerint állapította meg:
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NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása
Hatvan városában” című pályázat keretében „Demonstrációs eszközök beszerzése”
elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről
2. Előterjesztés az „Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi
közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című
pályázat keretében közbeszerzési és egyéb döntések meghozataláról
3. Előterjesztés energetikai pályázattal kapcsolatos döntésről
Előterjesztő, előadó az 1-3. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester

* * *
1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS A „KÖRNYEZETI ÉS ENERGETIKAI NON-PROFIT INFORMÁCIÓS
KÖZPONT KIALAKÍTÁSA HATVAN VÁROSÁBAN” CÍMŰ PÁLYÁZAT KERETÉBEN
„DEMONSTRÁCIÓS ESZKÖZÖK BESZERZÉSE” 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
A szárazmalom projektjéről van szó. Demonstrációs eszközöket kell beszereznünk. A tegnapi
nap folyamán tárgyaltunk újra a Bosch-sal, a megkezdett folyamatok nagyon szépen
haladnak. Azt a lendületet, amellyel ezt az ügyet elkezdtük, a jövőben is szeretnénk
fenntartani, így folyamatosan tárgyalunk a Bosch-sal és a felsőoktatási intézményekkel.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a
következő határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
680/2015. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 39/2015. (I. 29.) számú határozatát
módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú,
„Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című
pályázat keretében „Demonstrációs eszközök beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárást
indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében.
A beszerzés becsült értéke nettó 24.000.000.-Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból
válik biztosítottá.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Demonstrációs eszközök beszerzése”
elnevezésű, 24.000.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény
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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.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;
3.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító tanácsadó cég delegált képviselője”
Határidő
Felelős

: 2015. október 10. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS AZ „AGÓRA – MULTIFUNKCIONÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZPONTOK
ÉS TERÜLETI KÖZMŰVELŐDÉSI TANÁCSADÓ SZOLGÁLAT INFRASTRUKTURÁLIS
FELTÉTELEINEK KIALAKÍTÁSA” CÍMŰ PÁLYÁZAT KERETÉBEN KÖZBESZERZÉSI
ÉS EGYÉB DÖNTÉSEK MEGHOZATALÁRÓL
(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
Az előző képviselő-testületi ülésen döntöttünk arról, hogy amennyiben megkapjuk a plusz
forrást, akkor fogjuk ezt a beruházást elindítani, azonban ez a plusz forrás a mai napig nem
érkezett meg. Viszont a város nem tud beletenni a projektbe 122 millió forint forrást, így ezt a
beruházást nem szeretnénk megvalósítani. Ugyanakkor a jövőben szeretnénk felújítani a
könyvtár épületét, egy méltó könyvtárat szeretnénk kialakítani. Természetesen a projekt
keretében létrejött dokumentumokat fel szeretnénk használni, így ha lehetőség nyílna rá,
akkor a jövőben szeretnénk újra pályázni. Jelenleg sem a plusz forrás, sem a határidő nem
engedi meg, hogy ezt a projektet megvalósítsuk, december 31-ig pénzügyileg is el kell
számolni, ami óvatos becslés szerint is azt jelenti, hogy a 6-7 hónapos építési munkálatokat
kb. 2-2,5 hónap alatt kellene elvégezni télen. Ha nem végezzük el, akkor a városnak kell
jótállni a teljes projekt költségével.
Palik Józsefné képviselő
A bizottsági ülésen elnök úr elmondta, hogy a könyvtár épülete felújításra kerül és
visszaköltözik a könyvtár. Ezt a tényt nagyon nagy örömmel üdvözöljük. Ha lesz lehetőség
arra, hogy más is épüljön a városban, azt is meg fogjuk tenni, de a visszaköltözésnek nagyon
örülünk, köszönjük szépen a gyerekek és a használók nevében. Jelenleg is szép helyen van a
könyvtár, de messze van, távol a városközponttól, és nem mindegy, hogy a gyerekeink hová
járnak könyvtárba, ha a város szívében megtehetik, akkor ez nagyon jó lesz.
Horváth Richárd polgármester
Terveinket nem adjuk fel, csak legfeljebb később fogjuk megvalósítani. A város gazdálkodását
mindenképpen biztonságban szeretnénk tudni.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több 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.
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatokat hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
681/2015. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 110/2015. (II. 26.) számú határozata
alapján indult és a 394/2015. (V. 28.) számú határozatával módosított, az „Agóra –
multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat
infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című pályázat keretében „Kivitelezési munkák
megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója a tárgyi közbeszerzési eljárást
eredménytelennek nyilvánítja a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 76. §
(1) bekezdés c) pont alapján, tekintettel arra, hogy az egyetlen, ajánlatot benyújtó ajánlattevő
nem tett – az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő
ajánlatot.
Határidő
Felelős

: 2015. október 2. (az eredménytelenné nyilvánításról szóló döntés
megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
682/2015. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TIOP-1.2.1A-15/1-20150007 azonosítószámú, „Paletta- Szín és tér Hatvan város szívében” című pályázatának
Támogatási Szerződésétől eláll, mert neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán
annak teljesítésére nem képes. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét az elállásról szóló nyilatkozat aláírására.
Határidő
Felelős

: 2015. október 2. (az elállásról szóló nyilatkozat megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

3. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS ENERGETIKAI PÁLYÁZATTAL 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
Az előző képviselő-testületi ülésen volt egy előterjesztés, ami arról szólt, hogy elindítjuk ezt a
közbeszerzést, majd ezután a közreműködő szervezet ezt másképp látta, így ezt a döntést
visszavonjuk.
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:
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
683/2015. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 669/2015. (IX. 24.) számú határozatát
hatályon kívül helyezi.
Határidő
Felelős

: 2015. október 2.
: 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.

K.m.f.

DR. SZIKSZAI MÁRTA

jegyző

HORVÁTH RICHÁRD
polgármester

