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HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2015. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI
Határozat száma

: 624/2015. (IX. 15.) sz. képv. test. hat.

„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
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”
Határozat száma

: 625/2015. (IX. 15.) sz. képv. test. hat.

„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
Határozat száma

: 626/2015. (IX. 15.) sz. képv. test. hat.

„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
Határozat száma

: 627/2015. (IX. 15.) 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 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
Határozat száma

: 628/2015. (IX. 15.) 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 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

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

