
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának  

2016. január 14-én a Városháza emeleti kistermében 845órai kezdettel megtartott nyílt 
üléséről. 

 
Jelen vannak: 
 Nádas Sándor    bizottsági elnök 
 Papp István     bizottsági elnök-helyettes 
 Basa Zoltán bizottsági tag 
 
Igazoltan voltak távol  
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 Rodek Antal bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:  
 dr. Szikszai Márta jegyző  
 dr. Kovács Éva aljegyző 

Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes 
az 5 bizottsági tagból 3 fő jelen van. 
 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - 
az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet 
aláíró bizottsági tag Papp István legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat, és tartózkodás nélkül elfogadta 
Papp István bizottsági elnök-helyettest a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
1/2016. (I. 14.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2016. január 
14-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
N a p i r e n d: 
N y í l t  ü l é s: 
 

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

 
 Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester  
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1. napirend 
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 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
El szeretném mondani, hogy továbbra is kitartunk amellett, hogy a projekt egy elhibázott lépés volt, 
de Hatvan polgárainak érdeke azt kívánja, hogy minél egyhangúbban visszaköveteljük ezt a pénzt, 
úgyhogy ezt a napirendet meg fogom szavazni. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 9 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
2/2016. (I. 14.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében 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 az 
INTEGRAL-BÚTOR Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint hozzájárul. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a jelen határozat 
mellékletét képező vállalkozási szerződést közös megegyezéssel megszüntető okiratot és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
Határid ő: azonnal (okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
3/2016. (I. 14.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében 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: 
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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 CREATOR 
Kommunikációs Szolgáltató Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint hozzájárul. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a jelen határozat 
mellékletét képező vállalkozási szerződést közös megegyezéssel megszüntető okiratot és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, valamint a 7.998.400,- Ft+ÁFA, valamint 
1.170.000,-Ft + ÁFA vállalkozói díj szerződés szerinti megfizetésére. 
 
Pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe beépítésre kerül. 
 
Határid ő: azonnal (okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
4/2016. (I. 14.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében 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 TÓ-ART 
MEDIC Kft.-vel megkötött adásvételi szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez a 
jelen határozat mellékletében foglaltak szerint hozzájárul. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a jelen határozat 
mellékletét képező adásvételi szerződést közös megegyezéssel megszüntető okiratot és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, valamint 13.509.000,-Ft+ÁFA vételár és 
1.500.000,-Ft+ÁFA kárátalány jogcímén történő szerződés szerinti megfizetésére. 
 
Pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe beépítésre kerül. 
 
Határid ő: azonnal (okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
5/2016. (I. 14.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében 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: 
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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 SAKKMED 
2005 Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez a 
jelen határozat mellékletében foglaltak szerint hozzájárul. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a jelen előterjesztés 
mellékletét képező a vállalkozási szerződést közös megegyezéssel megszüntető okiratot és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, valamint a 3.900.000,-Ft + ÁFA vállalkozói díj 
szerződés szerinti megfizetésére. 
 
Pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe beépítésre kerül. 
 
Határid ő: azonnal (okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
6/2016. (I. 14.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében 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 TELEMAT 
Kft.-vel megkötött adásvételi szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez a jelen 
határozat mellékletében foglaltak szerint hozzájárul. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a jelen előterjesztés 
mellékletét képező az adásvételi szerződést közös megegyezéssel megszüntető okiratot és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, valamint 4.496.400,-Ft+ÁFA vételár szerződés 
szerinti megfizetésére. 
 
Pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe beépítésre kerül. 
 
Határid ő: azonnal (okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
7/2016. (I. 14.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a „Környezeti és energetikai non-profit 
információs központ kialakítása Hatvan városában” című projekttel kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést. 
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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 
CENTER.HU Információ-Technológiai Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséhez a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint 
hozzájárul. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a jelen előterjesztés 
mellékletét képező a vállalkozási szerződést közös megegyezéssel megszüntető okiratot és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, valamint 5.653.195,-Ft+ÁFA vállalkozói díj, 
valamint 284.455,-Ft+ÁFA kárátalány jogcímén történő szerződés szerinti megfizetésére. 
 
Pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe beépítésre kerül. 
 
Határid ő: azonnal (okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
8/2016. (I. 14.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében 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 Média-
Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött megbízási szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint hozzájárul. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a jelen előterjesztés 
mellékletét képező a megbízási szerződést közös megegyezéssel megszüntető okiratot és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, valamint 1.360.000,-Ft+ÁFA megbízási díj 
szerződés szerinti megfizetésére. 
 
Pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe beépítésre kerül. 
 
Határid ő: azonnal (okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
9/2016. (I. 14.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a „Környezeti és energetikai non-profit 
információs központ kialakítása Hatvan városában” című projekttel kapcsolatos döntésekről szóló 
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előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy NOUV Kft.-
vel (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) és a COHESION Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel 
(1056 Budapest, Váci u. 42. 4/1.) 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 projektmenedzsment, 
illetve a műszaki ellenőri feladatok ellátására 2014. december 19. napján és 2015. május 11. napján  
megkötött megbízási szerződések megszüntetése iránt intézkedjen, azzal, hogy amennyiben fenti 
megbízottak szerződésszegő magatartása esetlegesen felmerül, úgy szerződésszegő magatartásuk 
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 NOUV 
Kft.-vel és a COHESION Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel szemben az Önkormányzat esetleges 
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 és a megszüntető okiratokat jóváhagyás érdekében nyújtsa 
be a képviselő-testület részére. 
 
Határid ő: azonnal (tárgyalások megkezdésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
10/2016. (I. 14.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében 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 jelen határozat mellékletében foglalt 
ingóságokat összesen 1.141.440,- Ft + ÁFA vételárért a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (3000 
Hatvan, Kossuth tér 24.) részére értékesíti. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 
szerződés aláírására.  
 
Határid ő: azonnal (adásvételi szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak az ülésen való részvételét és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság ülését befejezettnek 
nyilvánította.  
 
 
 

 
K.m.f. 

 
 

 
 
 

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


