
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottságának 2016. október 27-én 8.45 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében tartott
rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és  Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Kondek Zsolt elnök-helyettes
- Palik Józsefné tag
- Marján János tag (később érkezik)
- Bagi Miklós tag

- Lestyán Balázs alpolgármester
- dr. Kovács Éva aljegyző
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető

Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából 4 fő van jelen), megnyitotta az ülést. 

A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök mellett - 1 fő
bizottsági tagot szükséges megválasztani. Papp István elnök javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró
bizottsági tag Kondek Zsolt legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Kondek
Zsoltot a jegyzőkönyv aláírójaként.

Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot
hozta:

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1008  /2016.     (X.   27  .)     számú   – 4 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottsága
2016. október 27-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. Előterjesztés önkormányzati honlapok elkészítésével kapcsolatos döntésről
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző

Határidő: 2016. október 11.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

1./ napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati honlapok elkészítésével kapcsolatos döntésről

Palik Józsefné: Nagyon remélem, hogy olyan referenciákkal rendelkező honlapkészítőt sikerül kiválasztani,
aki már valamit letett az asztalra, mivel többszöri nekifutásra sem sikeredett. Nagy szükség van a honlapra,
mert mindenhol azt hallani, hogy réges-régen elavult, úgyhogy szépen kipellengérezték ezt a honlapot. Én
egy javaslatot tennék, hogy olyan szerződést kössön a honlapkészítővel a város, ahol a forráskód Hatvan
város tulajdonát képezi, hogy ez később ne okozzon problémát. Szeretném, ha jegyzőkönyvben lenne, hogy a
forráskód feltétlenül Hatvan város tulajdonába kerüljön.
dr. Kovács Éva: Mi is reméljük, hogy most már sikeres lesz a honlapnak az elkészítése. Ami az oka annak,
hogy most rendkívüli bizottsági ülésen kell tárgyalni ezt az előterjesztést, az az, hogy az árajánlatokat az
ajánlatot adó cégek nem bontották meg, ezért további egyeztetésre volt szükség.
(Megérkezik Marján János tag, így a szavazóképes bizottsági tagok száma 4 főről 5 főre emelkedik.)



Álláspontunk szerint ez a konstrukció az önkormányzat és a város részére előnyös lesz, hiszen ez a díj az
eseti feltöltések és módosítások díját is tartalmazza annál a cégnél, amelyik a legkedvezőbb árajánlatot tette.

Más hozzászólás nem lévén Papp István elnök egyben feltette szavazásra a két határozati javaslatot.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1009  /2016.     (X.   27  .)     számú   – 5 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati honlapok elkészítésével
kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  623/2016. (VII. 21.) számú határozatát hatályon kívül
helyezi.

Határidő: 2016. október 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1010  /2016.     (X.   27  .)     számú   – 5 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati honlapok elkészítésével
kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  a www.hatvan.hu és a www.hatvankartya.hu internetes
oldalak elkészítésével és fenntartásával a Kreatív-Nova Kft.-t (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 7. I/10.) bízza
meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt a www.hatvan.hu honlap esetében 455.000
Ft (ÁFA mentes) egyszeri elkészítési díj, valamint a www.hatvankartya.hu honlap esetében 130.000 Ft (ÁFA
mentes) egyszeri elkészítési díj, továbbá 150.000 Ft/hónap (ÁFA mentes) rendszerfenntartási díj ellenében.
A honlapok  elkészítésének  pénzügyi  forrása  összesen  585.000  Ft  összegben  a  Hatvan  város  2016.  évi
költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék terhére rendelkezésre
áll.
A honlapok rendszerfenntartási díját az önkormányzat tárgyévi költségvetéseiben tervezni kell.

Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 8.50 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________
         Kondek Zsolt                                    Papp István

  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési                     Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
           Bizottság elnök-helyettese                                                      Bizottság elnöke


