JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 9-én
9:30 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén.
Az ülés helye:

Városháza emeleti nagyterme.

Jelen voltak:

(Csatolt jelenléti ív alapján!)
Horváth Richárd
Szinyei András
Biró József
Kondek Zsolt
Köves Gábor Nándorné
Nádas Sándor
Palik Józsefné
Papp István
Rákócziné Lózs Csilla
Tarsoly Imre

Igazoltan volt távol:
Lestyán Balázs

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő (késve érkezett)
képviselő

alpolgármester

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:
dr. Szikszai Márta
jegyző
Komendáné Nagy Márta
Lukács László
Molnár József
Nagy Ferenc
Schósz Gabriella

hatósági irodavezető
megbízott jegyzői irodavezető
önkormányzati főtanácsadó
önkormányzati főtanácsadó
műszaki és városfejlesztési irodavezető

Katona Béla

gondnok, szavazógép-kezelő

Jegyzőkönyvvezető:

Püspökiné Horváth Melinda

* * *

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 kiküldött meghívóhoz képest a napirendre vonatkozóan
más javaslata? Mivel nem volt, ezért kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, igennel
szavazzon.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
334/2018. (V. 9.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. május 9-i rendkívüli ülésének
napirendjét a következők szerint állapította meg:
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NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a „Zöld város kialakítása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésről
2. Előterjesztés a „Zöld város kialakításához kapcsolódó tervezési szolgáltatások
megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás megindításáról
3. Előterjesztés az „Arany János utca felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárással
kapcsolatos döntésről
4. Előterjesztés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. évi
beszámolójának és a Felügyelőbizottság jelentésének jóváhagyásáról, valamint a
2018. évi üzleti tervének elfogadásáról
Előterjesztő, előadó az 1-4. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester

* * *
Rákócziné Lózs Csilla képviselő bejött az ülésterembe. Jelenlévő képviselők száma: 10.

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A „ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA” TÁRGYÚ PÁLYÁZATHOZ
KAPCSOLÓDÓ 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 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
335/2018. (V. 9.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 304/2018. (IV. 26.) számú határozatát
módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001
azonosítószámú, „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” elnevezésű pályázat
megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítására a VMC Consulting Kft.-t
(székhely: 1146 Budapest, Thököly u. 114/B félemelet 2.) bízza meg, mint az önkormányzat
számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 10.160.000.-Ft megbízási díjért.
A szerződés teljesítése esetén az ellenszolgáltatáshoz szükséges fedezet a Támogatási
szerződés aláírásáig Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018.
(II. 23.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll, a
Támogatási szerződés aláírását követően pedig pályázati forrásból teljes mértékben
biztosítottá válik.”
Határidő
Felelős

: azonnal (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
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2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS A „ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TERVEZÉSI
SZOLGÁLTATÁSOK MEGRENDELÉSE” ELNEVEZÉSŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS
MEGINDÍTÁSÁRÓL
(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 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
336/2018. (V. 9.) számú h a t á r o z a t a
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001
azonosítószámú, „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” elnevezésű pályázat
megvalósításával összefüggésben „Zöld város kialakításához kapcsolódó tervezési
szolgáltatások megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend
szerinti, hirdetmény nélküli, összefoglaló tájékoztató megjelentetésével induló eljárás
keretében, részajánlattételi lehetőség biztosításával.
Az 1. rész elnevezése „Ady Endre Könyvtár átalakításához és felújításához kapcsolódó
tervezési szolgáltatás megrendelése”, becsült értéke nettó 15.700.000.-Ft.
A 2. rész elnevezése „Az óhatvani termelői piac áthelyezéssel egybekötött átalakításához
kapcsolódó tervezési szolgáltatás megrendelése”, becsült értéke nettó 16.535.433.-Ft.
A 3. rész elnevezése „Zöldfelület kialakításához kapcsolódó tervezési szolgáltatás
megrendelése”, becsült értéke nettó 15.880.000.-Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból
teljes mértékben biztosítottá válik.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Zöld város kialakításához kapcsolódó
tervezési szolgáltatások megrendelése” elnevezésű, nettó 48.115.433.-Ft becsült értékű,
nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli, összefoglaló tájékoztató megjelentetésével
induló eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló
bizottságot választ. A bíráló bizottság a 227/2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi
határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető, a Bizottság elnöke;
2.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
3.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;
5.) dr. Varga Endre, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó.
Határidő
Felelős

: 2018. május 31. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
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3. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

AZ „ARANY JÁNOS UTCA FELÚJÍTÁSA” TÁRGYÚ
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.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
337/2018. (V. 9.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 323/2018. (IV. 26.) számú határozatát
módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Arany János utca felújítása”
elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás
keretében, részajánlattételi lehetőség biztosításával.
Az 1. rész elnevezése „Az Arany János utcában útépítési, útfelújítási feladatok elvégzése”,
becsült értéke nettó 48.073.020.-Ft.
A 2. rész elnevezése „Az Arany János utcában csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos
feladatok elvégzése”, becsült értéke nettó 2.858.200.-Ft.
Az 1. rész esetében a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás 30.000.000.-Ft
összegig pályázati forrásból biztosított, az ezen felüli 31.052.735.-Ft összeg önerő formájában
Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati
rendeletben a felhalmozási kiadások között az úfelújítások, útépítések költséghelyen
rendelkezésre áll.
A 2. rész esetében a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletben a
városüzemeltetési kiadások között a csapadékvíz-elvezetés költséghelyen rendelkezésre áll.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Arany János utca felújítása”
elnevezésű, nettó 50.931.220.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény
nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló
bizottságot választ. A bíráló bizottság a 227/2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi
határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető, a Bíráló Bizottság elnöke;
2.) Baranyi Lajosné, műszaki-koordinációs és beruházási osztályvezető;
3.) Kujbus Zsolt, műszaki ügyintéző;
4.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.”
Határidő
Felelős

: 2018. május 20. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
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4. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS A HEVES MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG
NONPROFIT KFT. 2017. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ÉS A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG
JELENTÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL, VALAMINT A 2018. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK
ELFOGADÁSÁRÓL
(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 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatokat hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
338/2018. (V. 9.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. (cg.száma: 10-09-029615, székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.)
tagja felhatalmazza Lestyán Balázs alpolgármestert, hogy a társaság soron következő
taggyűlésén a társaság 2017. évi beszámolójának elfogadása során a határozat
meghozatalánál a határozat elfogadása mellett gyakorolja szavazati jogát.
Határidő
Felelős

: a társaság soron következő taggyűlése
: Lestyán Balázs alpolgármester

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
339/2018. (V. 9.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. (cg.száma: 10-09-029615, székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.)
tagja felhatalmazza Lestyán Balázs alpolgármestert, hogy a társaság soron következő
taggyűlésén a társaság 2018. évi üzleti tervének elfogadása során a határozat
meghozatalánál a határozat elfogadása mellett gyakorolja szavazati jogát.
Határidő
Felelős

: a társaság soron következő taggyűlése
: Lestyán Balázs alpolgármester

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

