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2015. AUGUSZTUS 10-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2015. AUGUSZTUS 10-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI
Határozat száma

: 551/2015. (VIII. 10.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. augusztus 10-i rendkívüli ülésének napirendjét a
következők szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés Hatvan és térsége települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése című projekttel
kapcsolatos döntésről
2. Előterjesztés a „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában”
című pályázat keretében „Kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárásban
meghozandó döntésekről
3. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel
kapcsolatos döntésekről
4. Előterjesztés a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola tehetséggondozó programjának
támogatásáról
5. Előterjesztés 2015/2016. nevelési év indításának előkészítéséről
6. Előterjesztés a Hatvani Százszorszép Óvoda vezetőjének megbízásáról
Előterjesztő, előadó az 1-6. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester”
Határozat száma

: 552/2015. (VIII. 10.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a társulási tanácsülés soron következő ülésén szavazatával támogatja a
KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004 azonosítószámú pályázat részeként a támogatás növelése iránti kérelmét.
A képviselő-testület a jelen előterjesztésben foglalt és a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004 azonosítószámú pályázat
keretében tervezett eljárás megvalósításához szükséges 30 691 317,- Ft többlettámogatást, valamint az ahhoz
kapcsolódó 3 406 922,- Ft önerő szükségességét biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város
Önkormányzata képviseletében a társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát
gyakorolja.”
Határidő
Felelős

: 2015. augusztus 10.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 553/2015. (VIII. 10.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a társulási tanácsülés soron következő ülésén szavazatával támogatja a
KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004 azonosítószámú pályázat vonatkozásában a 30 691 317,- Ft-tal megnövekedett
projekt összköltségéhez szükséges 9,991491% mértékű, azaz 3 406 922,- Ft összegű önerő biztosítása
érdekében pályázat benyújtását az EU Önerő Alaphoz.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város
Önkormányzata képviseletében a társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát
gyakorolja.”
Határidő
Felelős

: 2015. augusztus 10.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 554/2015. (VIII. 10.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 988/2014. (XII. 11.) számú határozata alapján indult és a
42/2015. (I. 29.) számú határozatával módosított, a „Környezeti és energetikai non-profit információs központ
kialakítása Hatvan városában” című pályázat keretében „Kivitelezési munkák megrendelése” tárgyú közbeszerzési
eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a Gesztelyi Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (székhely: 1158
Budapest, Ady Endre u. 40.) ajánlattevőnek az ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja, illetve a Kbt. 74. § (2)
bekezdés c) pontja alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő a tárgyalásokat követően
a megváltozott feltételeknek megfelelően nem nyújtotta be végleges ajánlatát, továbbá az ajánlattevő az ajánlati
biztosítékot az előírt határidőre nem bocsátotta rendelkezésre.”
Határidő
Felelős

: 2015. augusztus 11. (az írásbeli összegezés megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

Határozat száma

: 555/2015. (VIII. 10.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 988/2014. (XII. 11.) számú határozata alapján indult és a
42/2015. (I. 29.) számú határozatával módosított, a „Környezeti és energetikai non-profit információs központ
kialakítása Hatvan városában” című pályázat keretében „Kivitelezési munkák megrendelése” tárgyú közbeszerzési
eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Bástya Millenium Zrt.
(székhely: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 10/3.) 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 b) pontján alapuló, az összességében
legelőnyösebb érvényes, azaz 541.033.606.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget, 152 nap teljesítési határidő és 0,50 %
késedelmi kötbér vállalást tartalmazó ajánlatot.”
Határidő
Felelős

: 2015. augusztus 11. (az írásbeli összegezés megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Határozat száma

: 556/2015. (VIII. 10.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Környezeti és energetikai non-profit információs központ
kialakítása Hatvan városában” 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 Bástya Millenium Zrt.-vel megkötendő vállalkozási
szerződésben rögzítendő vállalkozói díj teljes összegére - a pályázati forrásból biztosított összegen
felül legfeljebb bruttó 139.872.933.-Ft pénzügyi forrást biztosít fejlesztési hitel terhére.”
Határidő
Felelős

: 2015. augusztus 24.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 557/2015. (VIII. 10.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású intézmények 2015. évi
felújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keret felosztásának elfogadásáról szóló 223/2015. (III. 26.) számú
határozatát annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.”
Határidő
Felelős

: 2015. december 31. (feladatok végrehajtására)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

2015. évi intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási feladatterv
Óvodák

(bruttó E Ft)

Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós A. u. 3.)
Bejárati lépcső egyik felének átalakítása, babakocsival történő közlekedés céljából.

400

A nagycsoportos homokozó fölé az árnyékolás megoldása.

290

Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor K. u. 13.)
1 db csoport szobában redőny felszerelése.

127

Anyagköltség biztosítása a térkövezés befejezéséhez az udvari motoros pályával
kapcsolatban.

300

Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai u. 9.)
Melegítő konyha áthelyezése, tornaszoba kialakítása.

5 642

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy Zs. út 10.)
Konyha belső gázhálózat átalakítása,hozzá kapcsolódó terv készítése.

1 612

Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.)
Faltőjárda építése a lábazat bizonyos részeihez a csapadékvíz elvezetése miatt.

168

Beépített szekrény bontása.
Általános iskolák

77

Hatvani 5. Sz. Általános Iskola (3000 Hatvan, Szabadság u. 13.)
Konyha belső gázhálózatának átalakítása.

714

Az orvosi szobában karral működtethető hideg-meleg vizes kézmosó, falra szerelt
kézfertőtlenítő-szer adagoló, falra szerelt papírtörlő adagoló felszerelése.

39

Két tanteremben a padló burkolatának cseréje.

534

Hatvani Szent István Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy Zs. út 8.)
Háztartási terem kialakítása (bemutató konyha).

2 551

Egyes tantermeiben javítási munka, egy emeleti tanterem teljes felújítása, valamint
egy emeleti folyosószakasz átalakítása.

3 982

A munka-, tűz- és környezetvédelmi szemle által megállapított hiányosságok
javítása, pótlása. A 2014 őszén megtartott munka-, tűz- és környezetvédelmi
szemle során megállapításra került, hogy az épület és a gépek érintésvédelmi
jegyzőkönyve lejárt. Az épület meglévő villámvédelmi (08/2010.) jegyzőkönyvében
és az erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálati jegyzőkönyvében
(07/2010.)feltárt hibák nincsenek dokumentált módon javítva.
Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (3000 Hatvan, Rákóczi út 4.)
A tornaterem alsó szigetelésének, parkettájának cseréje.

3 728
2 818

Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola (3000 Hatvan, Ratkó József u.
10.)
Földszinti női és férfi illemhely felújítása

998

Középiskolák
Hatvani Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
Kollégium épülete (3000 Hatvan, Vécsey u. 2/a.)
Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálati, érintésvédelmi- és
villámvédelmi jegyzőkönyvekben felvett hiányosságok javítása
Széchenyi István Római Katolikus Középiskola (3000 Hatvan, BajcsyZsilinszky út 6.)
Kerítés építése a Bezerédi utca felől.
Az iskolai futópálya helyreállítása, salak burkolattal, valamint ugrógödör
áthelyezése
Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola (3000 Hatvan, Balassi
Bálint út 17.)
Az orvosi rendelő vizsgálójában kézmosási lehetőség kialakítása.

3 120

54
1 595

128

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat:
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Bölcsőde (3000 Hatvan,
Hajós A. út 1.)
A Katica csoport udvarán lévő ütésálló burkolattal ellátott felület javítása.

70

Rendelő
Gyermekorvosi rendelők és védőnői szolgálat (3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út
4/a.)
A parkoló és a kapu megvilágításának kiépítése.

477

intézmények szabványossági, villámvédelmi felülvizsgálata és javítása

4 560

tartalékkeret

1 190

Összesen:

35 174

Határozat száma

: 558/2015. (VIII. 10.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola (3000 Hatvan, Ratkó József út 10.) földszinti
női, illetve férfi illemhelyiségeinek felújításával a Paloban-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Dembinszky u. 15.)
bízza meg bruttó 997.650,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási kiadások között a 2015. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2015. szeptember 15. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Határozat száma

: 559/2015. (VIII. 10.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete biztosítja a Hatvani Bajza József Gimnázium és
Szakközépiskola (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) számára a 2015/2016. tanévben a 300 órát
magába foglaló tehetséggondozó program költségigényét, a 2015. december 31-ig felmerülő bruttó 250.000,-Ft
óradíj és 74.250,-Ft járulék, mindösszesen 324.250,-Ft összeget a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló
6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet alapján az általános tartalék terhére. A fennmaradó összeg 648.500,- Ft
figyelembe vételre kerül a 2016. évi költségvetés tervezésekor. Egyúttal felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét, hogy az erre vonatkozó megállapodást megkösse a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal.”
Határidő
Felelős

: 2015. augusztus 31.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 560/2015. (VIII. 10.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015/2016. nevelési évben indítandó óvodai csoportok
számát az alábbiak szerint határozza meg:
1. óhatvani városrészben összesen: 17 csoport
a) Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.)
4 óvodai csoport;
b) Hatvani Napsugár Óvoda
(székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.)
4 óvodai csoport;
c) Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.)
6 óvodai csoport;
d) Hatvani Vörösmarty téri Óvoda
(székhely: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.)
3 óvodai csoport;
2. újhatvani városrészben összesen: 14 csoport
e) Hatvani Csicsergő Óvoda
(székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.)
3 óvodai csoport;
f) Hatvani Gesztenyéskert Óvoda
(székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.)
8 óvodai csoport;
g) Hatvani Varázskapu Óvoda
(székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.)
3 óvodai csoport.”
Határidő
Felelős

: 2015. augusztus 31.
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 561/2015. (VIII. 10.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda vezetői feladatainak
ellátásával Nagy Zsoltné óvodapedagógust bízza meg 2015. augusztus 31. napjától az óvodavezetői pályázat
eredményes lezárásáig, de legkésőbb 2016. június 30. napjáig. Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján az alábbiak
szerint állapítja meg:
(…)”
Határidő
Felelős

: 2015. augusztus 19. (a munkajogi dokumentumok kiadására)
: Hatvan város polgármestere

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

