JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 28-án
9:00 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
Papp István
Rákócziné Lózs Csilla

Igazoltan voltak távol:
Basa Zoltán
Köves Gábor Nándorné
Tarsoly Imre

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

képviselő
képviselő
képviselő

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:
dr. Szikszai Márta
jegyző
Dudásné Csikós Ágnes
Baranyi Lajosné

általános igazgatási osztályvezető
műszaki-koordinációs és beruházási osztályvezető

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 kiküldött meghívóhoz képest a napirendre vonatkozóan
más javaslata? Mivel nem volt, ezért kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, igennel
szavazzon!
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
387/2017. (VII. 28.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. július 28-i ülésének napirendjét a
következők szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
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1. Előterjesztés a „Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítása
Program” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről
2. Előterjesztés lámpatestek
eszközvásárlásról

bérletére

vonatkozó

szerződés

lezárását

követő

3. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási
feladattervvel kapcsolatos döntésekről
Előterjesztő, előadó az 1-3. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester

* * *
1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS A „MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ORSZÁGOS
TORNATEREM FELÚJÍTÁSA PROGRAM” TÁRGYÚ PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓ
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
388/2017. (VII. 28.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Magyar
Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) által meghirdetett Országos Tornaterem
Felújítási Programhoz. Az igényelhető támogatás összege legalább 5 millió forint, de
legfeljebb 50 millió forint lehet. A pályázat célja a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és
Képességfejlesztő Általános Iskola tornaterme pályaburkolatának felújítása/cseréje, valamint
világítás/elektromos hálózat korszerűsítése. Előzetes költségkalkulációk alapján a fejlesztés
becsült költsége bruttó 25 millió forint. A pályázati biztosíték összege az igényelt felújítás
összegének az 5%-a, jelen esetben 1.250.000.- Ft, mely Hatvan Város Önkormányzata 2017.
évi költségvetésében a többlet adó bevetél terhére biztosított. A képviselő-testület a
beruházási összeg 30%-át gazdagodás megtérítési előleg jogcímen az MKSZ által megjelölt
számlára megfizeti, mely Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe beépítésre
kerül. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz
szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő
eljárásra.
Határidő
Felelős

: 2017. augusztus 11. (pályázat benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
389/2017. (VII. 28.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Kézilabda Szövetség által
meghirdetett Országos Tornaterem Felújítási Programra benyújtandó pályázat előkészítésére
és lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.)
számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat
alapján köteles eljárni.
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll:
1.) Lestyán Balázs alpolgármester,
2.) Jagodics István a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő
Általános Iskola igazgatója,
3.) Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető,
4.) Papp Csaba beruházási ügyintéző,
5.) Rácz Gabriella pályázati ügyintéző.
Határidő
Felelős

: 2017. július 31. (munkacsoport megalakulására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

LÁMPATESTEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉS
LEZÁRÁSÁT KÖVETŐ ESZKÖZVÁSÁRLÁSRÓL
(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
390/2017. (VII. 28.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Fogyatékos Személyek Nappali Ellátását
biztosító intézmény belső világítás korszerűsítésére vonatkozó V-2006/00954/001. sz. bérleti
szerződés 11 éves futamidejének lejárta után az eszközök jelenlegi tulajdonosától, a
CAMINUS Energiaracionalizálási Szolgáltató és Fővállalkozó Zrt.-től (székhely: 6000
Kecskemét, Izzó u. 2.; cégjegyzék sz.: 03-10-100375; adószám: 12747494-2-03; képviseli:
Szadeczki János vezérigazgató) a lámpatesteket elővásárlási jog biztosításával megvásárolja
bruttó 4.061,- Ft értéken.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az adásvételi
szerződést aláírja, valamint a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
Az eszközök megvásárlásához a pénzügyi fedezet az önkormányzat 2017. évi
költségvetésében az általános tartalék terhére rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

: azonnal (eladó értesítésére)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
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3. 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 8 határozati javaslatról. Észrevétel nem
volt, ezért kérte, hogy aki a 8 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
391/2017. (VII. 28.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású
intézmények 2017. évi felújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keret felosztásának
elfogadásáról szóló 121/2017. (II. 23.) számú határozatát annyiban, hogy annak melléklete
helyébe jelen határozat melléklete lép.
Határidő
Felelős

: 2017. december 31. (feladatok végrehajtására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

2017. évi intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási
feladatterv
Tervezett feladatok intézményenként
Óvodák
Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós A. u. 3.)
villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben (36/2010.) felvett hiányosságok pótlása
(EPH bekötés hiánya)
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi B. u. 44.)
gyermekmosdók teljes felújítása: szerelvények, burkolatok cseréje, elválasztók
felszerelése (4db) 1db!
érintésvédelmi hiányosságok pótlása
szennyvízcső cseréje, új nyomvonal kialakítása

(bruttó E Ft)

800

1 775
700
0

Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor K. u. 13.)
Csiga csoport gyermekmosdójának járólapozása, csempézése
udvari tárolón tetőcsere
érintésvédelmi hiányosságok pótlása

1 464
125
600

Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai u. 9.)
tető átvizsgálása, tetőcserép sok helyen törött

1 000

ivókút kialakítása az udvaron

238

érintésvédelmi hiányosságok pótlása

450

Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.)

5

étkező kialakítása (gipszkartonnal leválasztva, szekrénykonyha, harmonika ajtó)
függetlenül a melegítő konyhától

514

udvari játékok folyamatos cseréje, balesetveszélyes homokozó átalakítása

250

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy Zs. út 10.)
az épület körül és a bejáratoknál a belső járdák burkolatának cseréje térkőre, több helyen
balesetveszélyes
udvar hátsó kerítésszakaszának cseréje
érintésvédelmi hiányosságok pótlása

1 000
0
700

Hatvani Mesevilág Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy Zs. Út 10.)
érintésvédelmi hiányosságok pótlása
Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.)
Kék cinege csoport mosdójának felújítása, rendkívül erős, szúrós csatornaszag észlelhető
minden nap.
érintésvédelmi hiányosságok pótlása

361

1 353
370

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat
Idősek Klubja (3000 Hatvan, Hájós Alfréd u. 5.)
tető több helyen beázik, javítása szükséges

1 000

érintésvédelmi hiányosságok pótlása

1 400

Hajós úti Bölcsőde (3000 Hatvan, Hajós A. út 1.)
Katica csoport udvarán az ütésálló burkolatának több helyen felvált, az alatta levő beton
balesetveszélyes
konyhai elszívó motorvédelmének kialakítása
Mohács úti Bölcsőde (3000 Hatvan, Mohács út 3.)
udvaron lévő tartóoszlopok, akadálymentes feljáró éles peremének élvédővel tröténő
burkolása, balesetveszély miatt

92
79

127

Iskolák
Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola (3000
Hatvan, Géza fejedelem utca 2.)
tornaterem főfalainak vakolat javítása és festése, főfalak előtt futó csővezetékek és ajtók
festése
Hatvani Szent István Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.)

566

1. emeleti tantermének BOSCH tanteremmé történő átalakítása

0

földszinti helyiségeiből tanterem kialakítása

0

udvari játszótér kialakítása

0

tartalékkeret

36

Összesen:

15 000

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
392/2017. (VII. 28.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Szent
István Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) 1. emeleti tantermének BOSCH
tanteremmé történő átalakítási munkáinak elvégzésével a DunaQueen-Team Kft.-t (székhely:
1181 Budapest, Igaz utca 3. IV./1.) bízza meg bruttó 4.197.350,- Ft összegben, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
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Pénzügyi forrás 3.000.000,- Ft erejéig Hatvan Város Önkormányzata és a Robert Bosch
Elektronika Kft. között létrejött 2017. évi együttműködési megállapodás, valamint 1.197.350,Ft erejéig a 2017. évi többlet adóbevétel terhére rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

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

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
393/2017. (VII. 28.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Szent
István Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) földszinti helyiségeinek
tanteremmé történő átalakítási munkáinak elvégzésével a Quercus Hungary Zrt.-t (székhely:
1054 Budapest, Báthory utca 5.) bízza meg bruttó 3.239.580,- Ft összegben, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás 2.000.000,- Ft erejéig Hatvan Város Önkormányzata és a Robert Bosch
Elektronika Kft. között létrejött 2017. évi együttműködési megállapodás, valamint 1.239.580,Ft erejéig a 2017. évi többlet adóbevétel terhére rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

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

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
394/2017. (VII. 28.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Szent
István Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) udvarán játszótér kialakításával
a HAÁSZ Kft.-t (székhely: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 87.) bízza meg bruttó 5.152.390,- Ft
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata és a Robert Bosch Elektronika Kft. között
létrejött 2017. évi együttműködési megállapodás terhére rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

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

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
395/2017. (VII. 28.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani
Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) térkőburkolattal történő
járdafelújítási munkáinak elvégzésével a DunaQueen-Team Kft.-t (székhely: 1181 Budapest,
Igaz utca 3. IV./1.) bízza meg bruttó 1.504.950,- Ft összegben, mint az önkormányzat
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás 1.000.000,- Ft erejéig Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások
között a 2017. évi intézmény felújítások költséghelyen, valamint 504.950,- Ft erejéig a 2017.
évi többlet adóbevétel terhére rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

: azonnal (megrendelésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
396/2017. (VII. 28.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani
Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) udvarán a hátsó
kerítésszakasz cseréjével a Quercus Hungary Zrt.-t (székhely: 1054 Budapest, Báthory utca
5.) bízza meg bruttó 1.711.265,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás 1.000.000,- Ft erejéig Hatvan Város Önkormányzata és a Robert Bosch
Elektronika Kft. között létrejött 2017. évi együttműködési megállapodás, valamint 711.265,- Ft
erejéig a 2017. évi többlet adóbevétel terhére rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

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

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
397/2017. (VII. 28.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani
Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) érintésvédelmi felülvizsgálata
során feltárt hiányosságok pótlási munkáinak elvégzésével a DunaQueen-Team Kft.-t
(székhely: 1181 Budapest, Igaz utca 3. IV./1.) bízza meg bruttó 1.003.300,- Ft összegben,
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás 700.000,- Ft erejéig Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2017. évi
intézmény felújítások költséghelyen, valamint 303.300,- Ft erejéig a 2017. évi többlet
adóbevétel terhére rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

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

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
398/2017. (VII. 28.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani
Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi Bálint utca 44.) területén szennyvízcső
cseréjével, új nyomvonal kialakításával az IBBL-MOGUL Kft.-t (székhely: 1141 Budapest,
Szugló utca 82.) bízza meg bruttó 1.318.895,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a 2017. évi többlet adóbevétel terhére rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

: azonnal (megrendelésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
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Horváth Richárd polgármester
Az augusztus 31-i rendes testületi ülés előtt lehet, hogy lesz még rendkívüli ülés. A
hulladékgazdálkodási társulás kapcsán készülnek az anyagok, ezeket folyamatosan
véleményezzük, ehhez kapcsolódva várható rendkívüli testületi ülés.
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

