JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én
15.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén.
Az ülés helye:

Városháza emeleti nagyterme.

Jelen voltak:

(Csatolt jelenléti ív alapján!)
Horváth Richárd
Lestyán Balázs
Szinyei András
Basa Zoltán
Kondek Zsolt
Nádas Sándor
Palik Józsefné
Papp István

Igazoltan voltak távol:
Köves Gábor Nándorné
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
Bánkutiné Katona Mária
Komendáné Nagy Márta
Szabó János Gyula

gazdálkodási irodavezető
hatósági irodavezető
főépítész

Katona Béla
Lukács László

gondnok, szavazógép-kezelő
törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető

Jegyzőkönyvvezető:

Püspökiné Horváth Melinda

* * *

Horváth Richárd polgármester
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai képviselő-testületi ülésünkön. 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
688/2015. (X. 21.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 21-i rendkívüli ülésének
napirendjét a következők szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása
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Hatvan városában” című pályázattal kapcsolatos döntésről
Előterjesztő, előadó: Horváth Richárd polgármester

* * *
1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS A „KÖRNYEZETI ÉS ENERGETIKAI NON-PROFIT INFORMÁCIÓS
KÖZPONT KIALAKÍTÁSA HATVAN VÁROSÁBAN” CÍMŰ 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
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
689/2015. (X. 21.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvanban 2015. július 27. napján kelt, a
Stage-Line Kft.-vel (székhely: 3011 Heréd, Táncsics utca 30.) kötött vállalkozói szerződést
2015. október 21. napján a szerződés 6.3 pontjában írott rendelkezések alapján azonnali
hatállyal felmondja, egyben felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az
önkormányzatot illető meghiúsulási kötbért 10 %-os mértékben érvényesítse.
Határidő
Felelős

: azonnal (értesítésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
690/2015. (X. 21.) számú h a t á r o z a t a
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 „BTL rendezvényszervezési feladatok elvégzése” elnevezésű
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében.
A beszerzés becsült értéke nettó 14 900 000. -Ft.
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „BTL rendezvényszervezési feladatok
elvégzése” elnevezésű, nettó 14.900.000.-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 képviselőtestületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
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1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;
3.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.
Határidő
Felelős

: 2015. október 22. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Horváth Richárd polgármester
A mai nap folyamán volt a Virágos Magyarországért verseny eredményhirdetése, amelyen
Hatvan városa a Belügyminisztérium fődíját nyerte el. Büszkék lehetünk a városra, és jövőre
még nagyobb reményekkel fogunk indulni ezen a versenyen.
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

