JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 15-én
18.00 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
Nádas Sándor
Palik Józsefné
Tarsoly Imre

Igazoltan voltak távol:
Basa Zoltán
Köves Gábor Nándorné
Tóth György István
Papp István

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:
dr. Szikszai Márta
jegyző
Komendáné Nagy Márta
Schósz Gabriella

hatósági irodavezető
műszaki és városfejlesztési irodavezető

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 7
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 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
624/2015. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 15-i rendkívüli ülésének
napirendjét a következők szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés az „Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi
közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című
pályázat keretében „Kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési
eljárásban meghozandó döntésekről
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2. Előterjesztés a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola épületének
energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó döntésről
Előterjesztő, előadó az 1-2. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester

* * *
1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS AZ „AGÓRA – MULTIFUNKCIONÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZPONTOK
ÉS TERÜLETI KÖZMŰVELŐDÉSI TANÁCSADÓ SZOLGÁLAT INFRASTRUKTURÁLIS
FELTÉTELEINEK KIALAKÍTÁSA” CÍMŰ PÁLYÁZAT KERETÉBEN „KIVITELEZÉSI
MUNKÁK MEGRENDELÉSE” ELNEVEZÉSŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN
MEGHOZANDÓ DÖNTÉSEKRŐL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:
Horváth Richárd polgármester

Horváth Richárd polgármester
Két határozati javaslatunk van, azonban az 1. határozati javaslatban „A” és „B” változat is van.
Arról szól az előterjesztés, hogy azt a 122 millió forintot, amivel magasabb ajánlat érkezett a
közbeszerzésre, ezt hogyan biztosítsuk. Azt javaslom a képviselő-testületnek, hogy a 2015.
augusztus 14-én benyújtott kérelem alapján biztosítsuk ezt a többletforrást erre a projektre.
Amennyiben az pozitív elbírálásban részesül, akkor visszük tovább ezt a projektet. Az 1.
határozati javaslatban arról van szó, hogy ezt fejlesztési hitel terhére bevállaljuk, vagy ne
vállaljuk be. Én nem javaslom, hogy bevállaljuk fejlesztési hitel terhére ezt a projektet.
Palik Józsefné képviselő
Polgármester úr megadta a választ arra a kérdésre, amit szerettem volna feltenni, hogy ezt
fejlesztési hitel terhére fogjuk-e bevállalni az egy milliárd forintos keret terhére, vagy azon
felül, de megkaptam rá a választ, hogy nem szeretnék fejlesztési hitelből.
Horváth Richárd polgármester
Úgy gondolom, a lehetőség adott arra, hogy a kormányzat hozzájáruljon ehhez a projekthez.
Ezt megkértük augusztus 14-én, arra szeretnénk bevállalni. A fejlesztési hitel egy keret,
amelybe azokat a beruházásokat tesszük bele, amelyeket fontosnak gondolunk, viszont nem
szeretnénk túlnyújtózkodni, mint ameddig a takarónk ér.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, ezért Kérte, hogy aki
az 1. határozati javaslat „A” döntési lehetőségét támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület igen szavazat nélkül, 7 nem szavazattal, tartózkodás
nélkül az 1. határozati javaslat „A” döntési lehetőségét nem fogadta el.
Horváth Richárd polgármester
Kérte, hogy aki az 1. határozati javaslat „B” döntési lehetőségét támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1
tartózkodással az 1. határozati javaslat „B” döntési lehetőségét elfogadta.
A fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
625/2015. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Agóra – multifunkcionális közösségi
központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek
kialakítása” című pályázat keretében „Kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű
közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés teljesítéséhez – abban az
esetben, ha a kapcsolódó pályázat során megkötött Támogatási Szerződés módosítása nem
nyújt elegendő fedezetet a közbeszerzési eljárás során nyertes ajánlattevőnek minősített
VEMÉV-SZER Építő és Szerelőipari Kft.-vel megkötendő vállalkozási szerződésben
rögzítendő vállalkozói díj teljes összegére – a pályázati forrásból biztosított összegen
felül pénzügyi forrást fejlesztési hitel terhére nem biztosít.
Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 16.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Horváth Richárd polgármester
Kérte, hogy aki a 2. határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a
következő határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
626/2015. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Agóra – multifunkcionális közösségi
központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek
kialakítása” című pályázat keretében „Kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű
közbeszerzési eljárás során az eljárás eredménye tárgyában abban az esetben határoz, ha a
kapcsolódó pályázat során megkötött Támogatási Szerződés módosítása iránt 2015.
augusztus 14-én benyújtott kérelem – amelynek tárgya a szerződés teljesítéséhez szükséges
többlet forrás pályázati forrásból történő teljes biztosítása – elbírálása megtörténik.
Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 16.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS A HATVANI LESZNAI ANNA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA,
SZAKISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS
SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSÉHEZ
KAPCSOLÓDÓ DÖNTÉSRŐL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
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.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatokat hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
627/2015. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.7.0 azonosítószámú pályázati
program keretében a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola épületenergetikai
fejlesztése céljából benyújtandó pályázat megvalósításához szükséges projektmenedzsment
és nyilvánosság biztosításával járó feladatok ellátásával Dr. Arató Krisztina egyéni vállalkozót
(székhely: 1013 Budapest, Attila út 2. V. em.) bízza meg, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 5.969.000,- Ft megbízási díjért, azzal a kitétellel, hogy a
szerződés hatályba lépésének feltétele a Támogatási Szerződés aláírása.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból
válik biztosítottá.
Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 30. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
628/2015. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.7.0 azonosítószámú pályázati
program keretében a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola épületenergetikai
fejlesztése céljából benyújtandó pályázat megvalósításához szükséges műszaki ellenőri és
energetikai előkészítési feladatok ellátásával a Tér Mérnöki Iroda Bt.-t (székhely: 2030 Érd,
Kankalin u. 20/A.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt
bruttó 2.795.000,- Ft megbízási díjért, azzal a kitétellel, hogy a megbízási díj kifizetésének
feltétele a Támogatási Szerződés aláírása.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból
válik biztosítottá.
Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 30. (szerződéskötésre)
: 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

