
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. 
december 29-én 9.15 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében tartott rendkívüli nyílt 
üléséről. 
 
Jelen vannak:  
 
Jogi és Ellenőrzési Bizottság részéről: 

- Nádas Sándor elnök 
- Papp István elnök-helyettes 
- Basa Zoltán tag 
- Kovács Gábor Istvánné tag 
- Rodek Antal tag 
 

- Lestyán Balázs alpolgármester 
- dr. Szikszai Márta jegyző 
- dr. Kovács Éva aljegyző 
- Nagy Ferenc a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft. ügyvezetője  
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Nádas Sándor elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Jogi és Ellenőrzési 
Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából mind az 5 fő jelen van), megnyitotta az ülést.  
 
A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök mellett - 1 fő 
bizottsági tagot szükséges megválasztani. Nádas Sándor elnök javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró 
bizottsági tag Papp István legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Papp Istvánt a jegyzőkönyv 
aláírójaként. 
 
Kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
364/2015. (XII. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2015. december 29-i 
rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
Nyílt ülés: 
 

1. Előterjesztés a „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan 
városában” című projekttel kapcsolatos döntésekről 

 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 
 
 
1. napirendi pont  
Előterjesztés a „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan 
városában” című projekttel kapcsolatos döntésekről 
 
(Nádas Sándor elnök szünetet rendel el, amíg a bizottság tagjai elolvassák a helyben kiosztásra került 
előterjesztést.) 



 
Basa Zoltán: Tartózkodni fogok a szavazástól, mert a kezdetektől nem támogattam ezt a projektet. Az első 
három határozati javaslattal egyébként teljes mértékben egyetértek, a negyedikkel abszolult nem, de mindnél 
tartózkodni fogok a szavazásnál.  
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy 
szavazhatnak-e összevontan a 4 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a határozati 
javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással a következő 
határozatokat hozta: 
 
365/2015. (XII. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta a „Környezeti és energetikai non-profit információs központ 
kialakítása Hatvan városában” című projekttel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák 
megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ 
kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben” a Bástya Millenium Zrt.-vel (székhely: 
1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.) 2015. augusztus 26. napján megkötött vállalkozási szerződést annak V.12. 
és IX.2. pontjai alapján a mai nappal (2015. december 29.) azonnali hatállyal felmondja a vállalkozó 
késedelme, illetve nem teljesítése, mint folyamatos és súlyos szerződésszegő magatartása miatt, valamint a 
vállalkozási szerződés V.2. pontjában foglalt további kötelezettségei megszegése miatt. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert - a vállalkozási szerződés 
azonnali hatályú megszüntetése miatt - a vállalkozási szerződés IX.6. pontjában foglaltak teljesítésére 
szólítsa fel a vállalkozót arra, hogy a munkaterület megrendelő részére történő birtokba adására 2016. január 
8. napjáig kerüljön sor.  
 
Határidő: azonnal (az azonnali hatályú felmondás közlésére és felszólításra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
366/2015. (XII. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta a „Környezeti és energetikai non-profit információs központ 
kialakítása Hatvan városában” című projekttel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bástya Millenium Zrt.-vel (székhely: 1163 Budapest, 
Cziráki u. 26-32.) szemben a „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák megrendelése a KEOP-
6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan 
városában” című pályázattal összefüggésben” 2015. augusztus 26. napján megkötött vállalkozási szerződés 
V.11. pontja alapján a vállalkozó késedelme, illetve nem teljesítése, szerződésszegő magatartása miatt, illetve 
alatt bekövetkezett minden az Önkormányzatot ért kár megtérítése iránt kártérítési igényt kíván 
érvényesíteni. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Bástya Millenium 
Zrt. –vel szemben az Önkormányzat fenti igényeinek érvényesítése érdekében szükséges jogi eljárásokat 
megindítsa (peren kívüli egyeztetések, peres és nem peres eljárások), azzal, hogy annak eredményéről 
utólagosan a soron következő testületi ülésen számoljon be. 
 
Határidő: azonnal (az eljárások megindítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 



367/2015. (XII. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta a „Környezeti és energetikai non-profit információs központ 
kialakítása Hatvan városában” című projekttel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és 
energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben” 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a projekthez kapcsolódó megkötött szerződések – kivéve a kivitelezésre 
a Bástya Millenium Zrt-vel megkötött szerződést – megszüntetésére az egyeztető tárgyalásokat kezdje meg. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tárgyalások 
eredményéről tájékoztassa a képviselő-testületet, és a megszüntető okiratokat jóváhagyás érdekében nyújtsa 
be a képviselő-testület részére. 
 
Határidő: azonnal (a tárgyalások megkezdésére) 
    2016. január 28. (szerződést megszüntető okiratok beterjesztésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
368/2015. (XII. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta a „Környezeti és energetikai non-profit információs központ 
kialakítása Hatvan városában” című projekttel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és 
energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben” 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a projekthez a támogatásból lehívott összeg 389.576.731,-Ft-ot, 
valamint ezen összeg Ptk. 6:47 §-ában rögzített mértékű kamata haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról 
szóló jognyilatkozat kézhezvételétől, azaz 2015. december 23. napjától számított 30 napon belül Támogató 
részére történő visszautalása iránt intézkedjen. 
 
Pénzügyi fedezet Hatvan Város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendeletében 
az alábbiak szerint rendelkezésre áll: 

− 142.214.000,-Ft előleg visszafizetésére az önkormányzat számláján, 
− 247.362.731,-Ft és Ptk.6:47. §-a szerinti kamatai visszafizetésére a többletadó bevétel terhére. 

 
Határidő: 2016. január 22. (a támogatás és kamata visszautalására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
Nádas Sándor elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság rendkívüli ülését 
9.25 órakor bezárta.  
 
 

K.m.f. 
 
 

__________________________________             _________________________________                                         
            Papp István                                           Nádas Sándor   
          Jogi és Ellenőrzési Bizottság                                            Jogi és Ellenőrzési Bizottság  
                    elnök-helyettese                                                                      elnöke         


