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HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2015. JÚLIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI
Határozat száma

: 536/2015. (VII. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. július 30-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők
szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról szóló közszolgáltatási
szerződés módosításáról
2. Előterjesztés a „Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola épületeinek energetikai korszerűsítésre vonatkozó
pályázat benyújtásáról
3. Előterjesztés a „Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola épületeinek energetikai fejlesztése” elnevezésű
közbeszerzési eljárás megindításáról
4. Előterjesztés a „Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda épületenergetikai korszerűsítése” elnevezésű
közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről
5. Előterjesztés a „Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola épületenergetikai korszerűsítése”
elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről
6. Előterjesztés műszaki ellenőr kiválasztásáról
7. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 4604/18/A/10 hrsz.-ú, a hatvani 4604/18/A/11 hrsz.-ú és
a hatvani 4604/18/A/18 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Tabán u. 22. sz. alatt található lakások
elidegenítéséről szóló pályázatok értékeléséről
Előterjesztő, előadó az 1-7. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
ZÁRT ÜLÉS:
1. Előterjesztés településképi kötelezés ügyében benyújtott fellebbezés elbírálásáról
Előterjesztő, előadó: Horváth Richárd polgármester”
Határozat száma

: 537/2015. (VII. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 1. sz. helyi járat a szolgáltató
Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (székhely: 5000 Szolnok, Nagysándor József út 24.)
kérésének megfelelően munkaszüneti napokon, augusztus és szeptember hónapban, reggel 07:35 és 13:00
közötti időszakban, a vasútállomás és a Volán-telep között próba jelleggel közlekedjen.
A képviselő-testület módosítja a szolgáltató jogelődjével, a Hatvani Volán Zrt.-vel megkötött menetrend szerinti
autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés helyi járatra vonatkozó
mellékletét, egyben felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést módosító okirat aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. július 31.
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 538/2015. (VII. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a KEOP-5.7.0 azonosítószámú
pályázati program keretében a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola épületeinek energetikai fejlesztése céljából. Az
igényelhető támogatási összeg legfeljebb 150.000.000,- Ft. A támogatás intenzitása 100%-os. A képviselő-testület
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2015. augusztus 31. (pályázat benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Határozat száma

: 539/2015. (VII. 30.) sz. képv. test. hat.

„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 épületeinek energetikai fejlesztése céljából benyújtandó pályázat 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. Bánkutiné Katona Mária irodavezető;
2. Schósz Gabriella osztályvezető;
3. Tóth Ivett osztályvezető;

4. Kötél Gábor pályázati ügyintéző.”
Határidő
Felelős

: azonnal (munkacsoport megalakulására)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Határozat száma

: 540/2015. (VII. 30.) sz. képv. test. hat.

„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.7.0 azonosítószámú pályázat keretében „Hatvani
Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és
Speciális Szakiskola épületeinek energetikai fejlesztése” épületenergetikai korszerűsítése” elnevezésű, a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 40. § (3) és (4) bekezdései alapján „feltételes” jellegű
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében.
A beszerzés becsült értéke nettó 67.095.000.-Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a támogatásra irányuló igény elfogadása, illetve a kapcsolódó Támogatási
Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola,
Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola épületeinek energetikai
fejlesztése” elnevezésű, nettó 67.095.000.-Ft nettó 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 képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján
köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Tóth Ivett, pályázati osztályvezető;
3.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető;
4.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.”
Határidő
Felelős

: 2015. augusztus 10. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Határozat száma

: 541/2015. (VII. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület a 416/2015. (VI. 9.) számú
határozata alapján indult „Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda épületenergetikai korszerűsítése” elnevezésű
közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a FaunaDuó Kft. (székhely: 1155 Budapest, Rekettye utca 49.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő
érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés
teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz 44.475.603,98.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.”
Határidő
Felelős

: 2015. július 31. (az írásbeli összegezés megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Határozat száma

: 542/2015. (VII. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda épületenergetikai
korszerűsítése” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés teljesítéséhez a
pályázati forrásból biztosított összegen felül legfeljebb bruttó 15.775.691.-Ft pénzügyi forrást biztosít fejlesztési
hitel terhére.”
Határidő
Felelős

: 2015. augusztus 10.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 543/2015. (VII. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület a 418/2015. (VI. 9.) számú
határozata alapján indult és az 514/2015. (VII. 3.) számú határozatával módosított „Bajza József Gimnázium és
Szakközépiskola épületenergetikai korszerűsítése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi
közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Hufer-Bau Kft. (székhely: 1193 Budapest, Könyvkötő
u. 22.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyigazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi
közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2)

bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz
57.310.300.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.”
Határidő
Felelős

: 2015. július 31. (az írásbeli összegezés megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Határozat száma

: 544/2015. (VII. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola
épületenergetikai korszerűsítése” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés
teljesítéséhez a pályázati forrásból biztosított összegen felül legfeljebb bruttó 10.146.919.-Ft. pénzügyi forrást
biztosít fejlesztési hitel terhére.”
Határidő
Felelős

: 2015. augusztus 10.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 545/2015. (VII. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Horváth Mihály úti (Dózsa tér és a Horváth Mihály út
10. sz. közötti szakaszán) készülő kerékpárút műszaki ellenőri munkáinak elvégzésével a Monaliza Bt.-t bízza
meg (székhely: 3390 Füzesabony, Egyetértés u. 2. II./12.) mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt, bruttó 228.600,- Ft összegben.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II. 19.) önkormányzati rendeletében az
általános tartalékkeret költséghelyen biztosított.”
Határidő
Felelős

: 2015. augusztus 10. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 546/2015. (VII. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 4604/18/A/10 hrsz.-ú,
természetben 3000 Hatvan, Tabán u. 22. II/8. sz. alatt található, 55 m2 nagyságú lakás megnevezésű ingatlan
elidegenítésére irányuló 475/2015. (VI. 25.) számú határozat alapján meghirdetett nyílt pályázati eljárást
eredményesnek nyilvánítja, és az ingatlant elidegeníti Koós Márk Gergő részére (lakcíme: 3000 Hatvan, Tabán u.
35.) bruttó 3.800.000,- Ft, azaz Hárommillió-nyolcszázezer forint vételáron.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázati kiírásban foglalt feltételek szerinti
adásvételi szerződés megkötésére.”
Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 15. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 547/2015. (VII. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 4604/18/A/11 hrsz.-ú,
természetben 3000 Hatvan, Tabán u. 22. II/9. sz. alatt található, 55 m2 nagyságú lakás megnevezésű ingatlan
elidegenítésére irányuló 476/2015. (VI. 25.) számú határozat alapján meghirdetett nyílt pályázati eljárást
eredményesnek nyilvánítja, és az ingatlant elidegeníti Hegyi Zsolt részére (lakcíme: 3032 Apc, Barátság út 23.)
bruttó 2.700.000,- Ft, azaz Kettőmillió-hétszázezer forint vételáron.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázati kiírásban foglalt feltételek szerinti
adásvételi szerződés megkötésére.”
Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 15. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 548/2015. (VII. 30.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 4604/18/A/18 hrsz.-ú,
természetben 3000 Hatvan, Tabán u. 22. IV/16. sz. alatt található, 55 m2 nagyságú lakás megnevezésű ingatlan
elidegenítésére irányuló 477/2015. (VI. 25.) számú határozat alapján meghirdetett nyílt pályázati eljárást
eredményesnek nyilvánítja, és az ingatlant elidegeníti Hüttner Boglárka részére (lakcíme: 3200 Gyöngyös, Platán
út 36. fsz. 2.) bruttó 2.700.000,- Ft, azaz Kettőmillió-hétszázezer forint vételáron.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázati kiírásban foglalt feltételek szerinti
adásvételi szerződés megkötésére.”
Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 15. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Határozat száma

: 549/2015. (VII. 30.) zü. sz. képv. test. hat.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati hatósági üggyel kapcsolatos döntést hozott.
Határozat száma

: 550/2015. (VII. 30.) zü. sz. képv. test. hat.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati hatósági üggyel kapcsolatos döntést hozott.

FELELŐS KIADÓ: Horváth Richárd polgármester
Szerkesztette: Lukács László
Készült: 45 példányban
Szerkesztőség: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

