2016. évi 17. szám

2016. július 22.

TARTALOMJEGYZÉK

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2016. JÚLIUS 21-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. JÚLIUS 21-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI
Határozat száma

: 587/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. július 21-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők
szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola tehetséggondozó programjának
támogatásáról
2. Előterjesztés a „Napelemes kiserőmű kiépítése Hatvanban” tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó
döntésekről
3. Előterjesztés az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú pályázat előkészítéséhez
kapcsolódó döntésekről
4. Előterjesztés a „Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark” programban való indulásról
5. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata új hivatalos honlapjának elkészítéséről
6. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel létrejött együttműködési megállapodás keretében
történő fejlesztésekről
7. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel
kapcsolatos döntésekről
8. Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések módosításáról
9. Előterjesztés útburkolat javítási munkáiról
10. Előterjesztés forgalomtechnikai elemek karbantartásáról
Előterjesztő, előadó az 1-10. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester”
Határozat száma

: 588/2016. (VII. 21.) 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 2016/2017. tanévben a 300 órát
magába foglaló tehetséggondozó program költségigényét, a 2016. december 31-ig felmerülő bruttó 250.000,- Ft
óradíj és 74.250,- Ft járulék, mindösszesen 324.250,- Ft összeget a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet alapján az általános tartalék terhére. A fennmaradó 648.500,- Ft összeg
figyelembe vételre kerül a 2017. évi költségvetés tervezésekor. A képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Hatvan
város polgármesterét, hogy az erre vonatkozó megállapodást megkösse a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal.”
Határidő
Felelős

: 2016. augusztus 31.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és a Jegyzői Iroda útján
Határozat száma

: 589/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 397/2016. (V. 26.) számú és az 548/2016. (VI. 30.) számú
határozatát hatályon kívül helyezi.”
Határidő
Felelős

: 2016. július 19.
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 590/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.2-15 azonosítószámú, „Önkormányzatok által
vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás
megvalósítása komplex fejlesztési programok keretében” című pályázat megvalósításához szükséges projektterv,
engedélyes terv, csatlakozási terv, valamint környezeti hatásvizsgálat, egységes környezethasználati engedélyhez
kapcsolódó vizsgálat teljes körű elkészítésével a Sárköz Green Plan Kft.-t (székhely: 6500 Baja, Árpád tér 1. fszt.
3.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 6.067.425 Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik
biztosítottá.”
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Határozat száma

: 591/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 422/2016. (VI. 3.) számú, 423/2016. (VI. 3.), a 424/2016. (VI.
3.) számú, a 427/2016. (VI. 6.) számú, a 430/2016. (VI. 6.) számú, a 432/2016. (VI. 6.) számú, a 433/2016. (VI. 6.)
számú, a 434/2016. (VI. 6.) számú, a 435/2016. (VI. 6.) számú, a 436/2016. (VI. 6.) számú, a 437/2016. (VI. 6.)
számú, a 438/2016. (VI. 6.) számú, a 439/2016. (VI. 6.) számú, a 440/2016. (VI. 6.) számú, a 441/2016. (VI. 6.)
számú, a 442/2016. (VI. 6.) számú, a 443/2016. (VI. 6.) számú, a 446/2016. (VI. 6.) számú, a 448/2016. (VI. 6.)
számú, a 449/2016. (VI. 6.) számú, a 450/2016. (VI. 6.) számú, a 451/2016. (VI. 6.) számú, a 452/2016. (VI. 6.)
számú, a 453/2016. (VI. 6.) számú, a 454/2016. (VI. 6.) számú, a 455/2016. (VI. 6.) számú, a 456/2016. (VI. 6.)
számú, a 457/2016. (VI. 6.) számú, a 458/2016. (VI. 6.) számú, a 459/2016. (VI. 6.) számú, a 462/2016. (VI. 6.)
számú, a 464/2016. (VI. 6.) számú, a 465/2016. (VI. 6.) számú, a 466/2016. (VI. 6.) számú, a 467/2016. (VI. 6.)
számú, a 468/2016. (VI. 6.) számú, a 469/2016. (VI. 6.) számú, a 470/2016. (VI. 6.) számú, a 471/2016. (VI. 6.)
számú, a 472/2016. (VI. 6.) számú, a 473/2016. (VI. 6.) számú és a 474/2016. (VI. 6.) számú határozatait hatályon
kívül helyezi.”
Határidő
Felelős

: 2016. július 19.
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 592/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani Szent István Általános Iskola (3000 Hatvan,
Bajcsy-Zsilinszky út 8.) épülete esetében szükséges felmérési-, kiviteli- és tendertervek elkészítésével az M.T.
Hardy Kft.-t (székhely: 2740 Abony, Tamási Áron u. 4-6.) bízza meg, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 381.000.- Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik
biztosítottá.”
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 593/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében az ESZC Damjanich János Szakközépiskolája, Szakiskolája
és Kollégiumának kollégium épülete (3000 Hatvan, Vécsey u. 2/a.) esetében szükséges felmérési-, kiviteli- és
tendertervek elkészítésével az M.T. Hardy Kft.-t (székhely: 2740 Abony, Tamási Áron u. 4-6.) bízza meg, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 5.080.000.- Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik
biztosítottá.”
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 594/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Kocsis Albert Zeneiskola (3000 Hatvan, Balassi Bálint út
36.) épülete esetében szükséges felmérési-, kiviteli- és tendertervek elkészítésével az M.T. Hardy Kft.-t (székhely:
2740 Abony, Tamási Áron u. 4-6.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó
1.397.000.- Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik
biztosítottá.”
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 595/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Markovits Kálmán Városi Uszoda (3000 Hatvan, Hajós
Alfréd u. 2.) épülete esetében szükséges felmérési-, kiviteli- és tendertervek elkészítésével az M.T. Hardy Kft.-t
(székhely: 2740 Abony, Tamási Áron u .4-6.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt bruttó 2.159.000.- Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik
biztosítottá.”

Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 596/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Cukorgyári portaépület (3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A.)
esetében szükséges felmérési-, kiviteli- és tendertervek elkészítésével az M.T. Hardy Kft.-t (székhely: 2740
Abony, Tamási Áron u. 4-6.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó
2.413.000.- Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik
biztosítottá.”
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 597/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében az Ady Endre Városi Könyvtár (3000 Hatvan Kossuth tér 3.)
épülete esetében szükséges felmérési-, kiviteli- és tendertervek elkészítésével az M.T. Hardy Kft.-t (székhely:
2740 Abony, Tamási Áron u. 4-6.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó
4.191.000.- Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik
biztosítottá.”
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 598/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani Városgondnokság (3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.)
épülete esetében szükséges felmérési-, kiviteli- és tendertervek elkészítésével az M.T. Hardy Kft.-t (székhely:
2740 Abony, Tamási Áron u. 4-6.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó
2.540.000.- Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik
biztosítottá.”
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 599/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmarty
tér 1.), a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.), az Anyatejgyűjtő állomás (3000
Hatvan, Bástya u. 12.) és az Idősek Klubja (3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 5.) épületei esetében szükséges
felmérési-, kiviteli- és tendertervek elkészítésével az M.T. Hardy Kft.-t (székhely: 2740 Abony, Tamási Áron u. 46.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 238.760.- Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik
biztosítottá.”
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 600/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Bástya úti orvosi rendelő (3000 Hatvan, Bástya u. 10.)
épülete esetében szükséges felmérési-, kiviteli- és tendertervek elkészítésével az M.T. Hardy Kft.-t (székhely:
2740 Abony, Tamási Áron u. 4-6.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó
889.000.-Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik
biztosítottá.”

Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 601/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor Kálmán u.
13.), a Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.), a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda
(3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) és a Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai u. 9.) épületei
esetében szükséges felmérési-, kiviteli- és tendertervek elkészítésével az M.T. Hardy Kft.-t (székhely: 2740
Abony, Tamási Áron u. 4-6.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó
416.560.- Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik
biztosítottá.”
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 602/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani Szent István Általános Iskola (3000 Hatvan,
Bajcsy-Zsilinszky út 8.) épülete esetében szükséges projekttervek elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t
(székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt
bruttó 381.000.- Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik
biztosítottá.”
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 603/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében az ESZC Damjanich János Szakközépiskolája, Szakiskolája
és Kollégiumának kollégium épülete (3000 Hatvan, Vécsey u. 2/a.) esetében szükséges projekttervek
elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 3.810.000.- Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik
biztosítottá.”
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 604/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Kocsis Albert Zeneiskola (3000 Hatvan, Balassi Bálint út
36.) épülete esetében szükséges projekttervek elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest,
József krt. 69.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 1.270.000.-Ft
megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik
biztosítottá.”
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 605/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Markovits Kálmán Városi Uszoda (3000 Hatvan, Hajós
Alfréd u. 2.) épülete esetében szükséges projekttervek elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085
Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 1.905.000.Ft megbízási díjért.

A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik
biztosítottá.”
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 606/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Cukorgyári portaépület (3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A.)
esetében szükséges projekttervek elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József krt.
69.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 2.413.000.- Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik
biztosítottá.”
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 607/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében az Ady Endre Városi Könyvtár (3000 Hatvan Kossuth tér 3.)
épülete esetében szükséges projekttervek elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest,
József krt. 69.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 4.064.000.- Ft
megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik
biztosítottá.”
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 608/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani Városgondnokság (3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.)
épülete esetében szükséges projekttervek az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.)
bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 1.905.000.- Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik
biztosítottá.”
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 609/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosító számú, „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmarty
tér 1.), a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.), az Anyatejgyűjtő állomás (3000
Hatvan, Bástya u. 12.) és az Idősek Klubja (3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 5.) épületei esetében szükséges
projekttervek elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 166.370.-Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik
biztosítottá.”
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 610/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Bástya úti orvosi rendelő (3000 Hatvan, Bástya u. 10.)
épülete esetében szükséges projekttervek elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest,
József krt. 69.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 635.000.- Ft
megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik
biztosítottá.”

Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 611/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor Kálmán u.
13.), a Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.), a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda
(3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) és a Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai u. 9.) épületei
esetében szükséges projekttervek elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József krt.
69.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 429.260.- Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik
biztosítottá.”
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 612/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani Szent István Általános Iskola (3000 Hatvan,
Bajcsy-Zsilinszky út 8.) épülete esetében szükséges energetikai tanúsításának, az épület átalakítására,
korszerűsítésére, bővítésére vonatkozó energetikai háttérszámításoknak, illetve a megvalósított műszaki
tartalomra vonatkozó záró audit elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.)
bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 215.900.- Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik
biztosítottá.”
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 613/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében az ESZC Damjanich János Szakközépiskolája, Szakiskolája
és Kollégiumának kollégium épülete (3000 Hatvan, Vécsey u. 2/a.) esetében szükséges energetikai
tanúsításának, az épület átalakítására, korszerűsítésére, bővítésére vonatkozó energetikai háttérszámításoknak,
illetve a megvalósított műszaki tartalomra vonatkozó záró audit elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely:
1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó
2.349.500.- Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik
biztosítottá.”
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 614/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Kocsis Albert Zeneiskola (3000 Hatvan, Balassi Bálint út
36.) épülete esetében szükséges energetikai tanúsításának, az épület átalakítására, korszerűsítésére, bővítésére
vonatkozó energetikai háttérszámításoknak, illetve a megvalósított műszaki tartalomra vonatkozó záró audit
elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 1.016.000.- Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik
biztosítottá.”
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 615/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Markovits Kálmán Városi Uszoda (3000 Hatvan, Hajós
Alfréd u. 2.) épülete esetében szükséges energetikai tanúsításának, az épület átalakítására, korszerűsítésére,

bővítésére vonatkozó energetikai háttérszámításoknak, illetve a megvalósított műszaki tartalomra vonatkozó záró
audit elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 1.270.000.- Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik
biztosítottá.”
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 616/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Cukorgyári portaépület (3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A.)
esetében szükséges energetikai tanúsításának, az épület átalakítására, korszerűsítésére, bővítésére vonatkozó
energetikai háttérszámításoknak, illetve a megvalósított műszaki tartalomra vonatkozó záró audit elkészítésével az
Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 1.460.500.- Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik
biztosítottá.”
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 617/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében az Ady Endre Városi Könyvtár (3000 Hatvan Kossuth tér 3.)
épülete esetében szükséges energetikai tanúsításának, az épület átalakítására, korszerűsítésére, bővítésére
vonatkozó energetikai háttérszámításoknak, illetve a megvalósított műszaki tartalomra vonatkozó záró audit
elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 3.175.000.- Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik
biztosítottá.”
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 618/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani Városgondnokság (3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.)
épülete esetében szükséges energetikai tanúsításának, az épület átalakítására, korszerűsítésére, bővítésére
vonatkozó energetikai háttérszámításoknak, illetve a megvalósított műszaki tartalomra vonatkozó záró audit
elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 1.270.000.- Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik
biztosítottá.”
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 619/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmarty
tér 1.), a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.), az Anyatejgyűjtő állomás (3000
Hatvan, Bástya u. 12.) és az Idősek Klubja (3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 5.) épületei esetében szükséges
energetikai tanúsításának, az épület átalakítására, korszerűsítésére, bővítésére vonatkozó energetikai
háttérszámításoknak, illetve a megvalósított műszaki tartalomra vonatkozó záró audit elkészítésével az
Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 118.110.- Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik
biztosítottá.”
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Határozat száma

: 620/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Bástya úti orvosi rendelő (3000 Hatvan, Bástya u. 10.)
épülete esetében szükséges energetikai tanúsításának, az épület átalakítására, korszerűsítésére, bővítésére
vonatkozó energetikai háttérszámításoknak, illetve a megvalósított műszaki tartalomra vonatkozó záró audit
elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 508.000.- Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik
biztosítottá.”
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 621/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor Kálmán u.
13.), a Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.), a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda
(3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) és a Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai u. 9.) épületei
esetében szükséges energetikai tanúsításának, az épület átalakítására, korszerűsítésére, bővítésére vonatkozó
energetikai háttérszámításoknak, illetve a megvalósított műszaki tartalomra vonatkozó záró audit elkészítésével az
Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 251.460.- Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik
biztosítottá.”
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 622/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatási kérelmet kíván benyújtani a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium által meghirdetett, „Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark” Programban való részvétel céljából.
A Program célkitűzése, hogy olyan közösségi terek kerüljenek kialakításra, amelyek elősegítik a fiatalabb és az
idősebbek aktív szabadidő eltöltését. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a
támogatási kérelem beadásához szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban
történő eljárásra.”
Határidő
Felelős

: 2016. augusztus 15. (támogatási kérelem benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 623/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat hivatalos honlapjának (www.hatvan.hu)
elkészítésével és fenntartásával az L-ROY Bt.-t (székhely: 1192 Budapest, Almavirág tér 2. I/6.) bízza meg, mint
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 659.130,- Ft egyszeri elkészítési díj, továbbá bruttó
205.740,- Ft/hó rendszerfenntartási díj ellenében.
A szükséges pénzügyi forrás összesen bruttó 1.687.830,- Ft összegben a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről
szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék terhére rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 30.
: Hatvan város polgármestere
Határozat száma

: 624/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel (székhely:
3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) létrejött együttműködési megállapodás keretei között a 2016. évben a Hatvani
Szent István Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.) tornatermi vizesblokkjának a felújítási, valamint a
fizikaterem átalakítási munkái, a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola
(3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.) tornatermi vizesblokkjának a felújítási munkái és a Hatvani Gesztenyéskert
Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 10.) területén térkő burkolatú járdák kialakítási munkái kerüljenek elvégzésre.”
Határidő
Felelős

: 2016. december 31. (fejlesztések elvégzésére)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Határozat száma

: 625/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású intézmények 2016. évi
felújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keret felosztásának elfogadásáról szóló 156/2016. (II. 25.) számú
határozatát annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.”
Határidő
Felelős

: 2016. december 31. (feladatok végrehajtására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

2016. évi intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási feladatterv
Óvodák

(bruttó
E Ft)

Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós A. u. 3.)
Biztonsági kerítés építése a gyermekudvar utca felőli részére

320

Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor K. u. 13.)
2
Gázóra helyiség tetejének a cseréje (4m )

25

Redőnyök átalakítása és visszaszerelése

113

Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai u. 9.)
Járda kiszélesítése a konyháig
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.)
Belső járdák burkolatának cseréje térkőre

112
1 034

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda Mesevilág Tagóvodája (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 13.)
Belső járdák burkolatának cseréje térkőre

464

Hatvani BrunszvikTeréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.)
Szilárd burkolat készítése kiszálláshoz parkoló melletti zöldterületen

650

Melegvíz keverő szelepek cseréje

416

Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.)
Szennyvízcsatorna épületen kívüli szakaszának cseréje

552

Általános iskolák
Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola (3000 Hatvan, Kossuth tér 1.)
Tetőfedés javítása, beázások megszüntetése

200

Hatvani 5. Sz. Általános Iskola (3000 Hatvan, Szabadság u. 13.)
Tornatermi tetőszigetelés

3 150

Sérült kerítés javítása

102

Érintésvédelmi felülvizsgálat során feltárt hiányosságok javítása

480

Hatvani Szent István Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.)
Fizikaterem átalakítása

0

Tornatermi öltöző és vizesblokk felújítása
Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola (3000 Hatvan,
Géza fejedelem u. 2.)

6 995

Tornatermi öltöző és vizesblokk felújítása

13 109

Érintésvédelmi felülvizsgálat során feltárt hiányosságok javítása

972

Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (3000 Hatvan, Rákóczi út 4.)
Szilárd burkolat készítése a konyhához

300

Torneterem tetejénak javítása

138

Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény és Speciális Szakiskola (3000 Hatvan, Ratkó József u. 10.)
Földszinten a balesetveszélyes járólapok kijavítása

150

Lépcsőkön lévő sérült csúszásgátlók pótlása, cseréje

96

Középiskolák
Hatvani Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (3000 Hatvan, Vécsey u.
2/a.)
Kollégium IV. emeleti szintjének a felújítása

0

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat:
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Bölcsőde (3000 Hatvan, Hajós A. út 1.)
Halacska csoport udvarán a járda és a csatorna közötti betonszélek biztonságossá tétele

11

Hajós A. úti Idősek Klubja (3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 5.)
Terasz ajtó és ablak cseréje

232

Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola (3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 36.)
Egyes helyiségek festése

250

Ady Endre Könyvtár Újhatvani Fiókkönyvtár (3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 13.)
tetőjavítás

129

tartalékkeret

0

Összesen:

30 000
Határozat száma

: 626/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati működtetésű Hatvani 5. számú Általános
Iskola (3000 Hatvan, Szabadság út 13.) tornatermének PVC-vel történő tetőszigetelésével a DunaQueen-Team
Kft.-t (székhely: 1181 Budapest, Igaz u. 3. IV/1.) bízza meg bruttó 10.363.200,- Ft összegben, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási kiadások között a 2016. évi intézmény felújítások költséghelyen 3.150.000,- Ft összegig, továbbá a
Robert Bosch Kft.-vel kötött támogatási szerződés keretében befolyt 2016. évi bevételek között 3.981.000,- Ft
összegig, valamint Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben a 4.
számú mellékletében a díszkivilágításról átcsoportosított 3.233.000,- Ft összegig a fenti költséghelyeken
rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: azonnal (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 627/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati működtetésű Hatvani Kodály Zoltán
Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola (3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.) tornatermi öltözőinek
felújítási munkáinak elvégzésével a DunaQueen-Team Kft.-t (székhely: 1181 Budapest, Igaz u. 3. IV/1.) bízza meg
bruttó 13.108.830,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási kiadások között a 2016. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: azonnal (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 628/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati működtetésű Hatvani Szent István Általános
Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) tornatermi öltözőinek felújítási munkáinak elvégzésével az IBBLMOGUL Kft.-t (székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 82.) bízza meg bruttó 6.994.506,- Ft összegben, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási kiadások között a 2016. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

Határozat száma

: 629/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani Gesztenyéskert Óvoda
(3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) belső járdaburkolatának térkővel történő felújítási munkáinak elvégzésével
a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 1.033.018,- Ft összegben, mint
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási kiadások között a 2016. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: azonnal (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 630/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati működtetésű Hatvani 5. számú Általános
Iskola (3000 Hatvan, Szabadság út 13.) tűzvédelmi felülvizsgálatának során talált hiányosságok megszüntetésével
Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 479.425,- Ft összegben,
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási kiadások között a 2016. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: azonnal (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 631/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati működtetésű Hatvani Kodály Zoltán
Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola (3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.) tűzvédelmi
felülvizsgálatának során talált hiányosságok megszüntetésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000
Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 971.233,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási kiadások között a 2016. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: azonnal (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 632/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy
kezdeményezze a Monitoring-Távfelügyelet Kft.-vel megkötött távfelügyeleti és karbantartási szerződés
módosítását oly módon, hogy az alábbi változás átvezetésre és a szerződések új, a Kft.-vel egyeztetett formában
egységes szerkezetbe foglalásra kerüljenek:
A Hatvan, Árpád u. 2. szám alatt található ingatlanra, mint távfelügyelt intézményre megszűnik a távfelügyeleti,
valamint a távfelügyelet karbantartási szolgáltatás.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat szerinti
módosításoknak megfelelő egységes szerkezetbe foglalt távfelügyeleti és karbantartási szerződés aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2016. augusztus 31. (szerződések módosítására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 633/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gáspár András utca rossz állapotú útburkolatának a javítási
munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg bruttó 435.000,Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben az
„általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

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

: 634/2016. (VII. 21.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a forgalomtechnikai elemek karbantartásával a KOROKNAIÉPÍTŐ Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb

ajánlattevőt bruttó 500.000,figyelembevételével:
Megnevezés

Ft

keretösszegig

történő

felhasználással

az

alábbi

bruttó

egységárak

Közúti táblák
bontása

Közúti táblák oszlopainak
elhelyezése

Táblák
felszerelése

2.540,-Ft / db

7.800,-Ft / db

2.540,-Ft / db

Cégnév
KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.
(3000 Hatvan,
Rákóczi út 116.)

Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben az
„általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: azonnal (megrendelésre)
: 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.

