
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2016. augusztus 5-én 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében tartott 
rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és  Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Köves Gábor Nándorné elnök-helyettes
- Palik Józsefné tag
- Bagi Miklós tag

Igazoltan távol maradt: Marján János tag 

- dr. Kovács Éva aljegyző 
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
- Tóth Ivett pályázati osztályvezető

- 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 Palik Józsefné legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 „igen”  szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Palik 
Józsefnét a jegyzőkönyv aláírójaként.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   753  /2016.     (VIII.   05  .)     számú   – 4 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2016. augusztus 5-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt ülés napirendi pontjai:

1. Előterjesztés  a  „Közétkeztetési  szolgáltatáshoz  kapcsolódó  feladatok  ellátása”  elnevezésű 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos közbenső döntésről

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető

2. Előterjesztés  Nádas  Sándor  önkormányzati  képviselő  járdafelújítási  és  képviselői  kerete  egy 
részének felhasználásáról

Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

Határidő: 2016. augusztus 05.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a  „Közétkeztetési  szolgáltatáshoz  kapcsolódó  feladatok  ellátása”  elnevezésű 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos közbenső döntésről



Palik Józsefné: Már a múltkor is értetlenül álltam előtte, hogy miért is akarjuk ezt átszervezni. Még mindig 
nem világos számomra, most ebből az előterjesztésből egy nagyon nyúlfarknyi dolog derült ki, illetve ki sem 
derült, merthogy itt  az olvasható, hogy hatan vették ki a közbeszerzéshez a csomagot, ebből egyetlenegy 
Kft.-t hirdetünk nyertesnek. Van egy saját cégünk, amibe igen sok pénzt beleraktunk már, ez a Közétkeztetési 
Kft. kikérte-e az anyagot? Ha kikérte, akkor miért nem pályázott? Ha meg nem volt rá lehetősége, miért nem 
volt rá lehetősége? – és még utána lennének további kérdéseim, de erre most szeretnék választ kapni.
Tóth Ivett:  Én a közbeszerzési részére tudok válaszolni. A felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó 
bonyolítja, hat cég jelentkezett, többen is tettek fel kérdéseket. Ez azért közbenső döntés és azért nem 
beszélhetünk nyertesről, mert ez a döntés csak azt jelenti, hogy ez a gazdasági szereplő nyújt be jelentkezést. 
Tehát ez még nem azt jelenti, hogy ő nyerte a közbeszerzést, ez azt jelenti, hogy ő az, aki benyújthat ajánlatot 
pontosan azért, mert többen kivették az ajánlati felhívást, hatan, de csak ő nyújtott be érvényes ajánlatot. Az, 
hogy ennek mi az oka; arról az ajánlatkérőt nem tájékoztatták, a további öt cég. 
Palik Józsefné: Értem, de nem ez volt a kérdésem. Én azt kérdeztem, hogy a mi cégünk, amibe nagyon sok 
pénzt beletettünk az évek során, átszervezésbe, felszereltségbe, dolgozókba, hatvani emberek dolgoznak 
benne, hatvani gyerekeket lát el, a miénk miért nem pályázott? Van-e erre magyarázat? - merthogy egy 
csomó pénzébe már benne van az önkormányzatnak, tehát saját cégünkről beszélünk és hogyha ez volt a 
menekülési útvonal, ha jól értettem annak idején a jegyző asszonytól, hogy ezt meg kell lépni, akkor miért 
nem a mi Kft.-énk lépte ezt meg?
Papp István: Januárban valószínűleg lesz egy országos közétkeztetési rendszer, úgy, mint a hulladékos 
rendszer. Azokat az embereket, akik itt dolgoznak, egy az egyben átadjuk nekik és ezáltal ez a cég vállalja 
azt is, hogy felújítja a konyhákat rendesen, ahogy egy európai színvonalú konyhának kell kinézni és átveszi a 
dolgozókat is. Hogyha az állami cég valamikor létrejön, ami nem tudni, hogy fog lebonyolódni, miután a 
szemétszállításnál vannak gondok, tudjuk jól, a sok kintlévőség miatt, behajthatatlan követelések vannak 
több településen, a környéken is, akkor ez a cég egy közbülső cég lesz, ami ha az  önkormányzaté lenne, 
akkor teljes mértékben átmenne államiba. Itt van egy köztes cég, aki most bevállalta azt, hogy ezeket a 
dolgokat, ami van, megcsinálja és működtetni fogja. Nyilván, hogyha azokat a befektetéseket, amit csinált – 
ha úgy kialakul, amit én kétlek, hogy egy év alatt meg lehet csinálni egy ilyet –, akkor nyilván neki más lesz 
a helyzete, mint a miénk. Tehát a cég maga, a dolgozók, minden megmarad, mert valakinek kell működtetni 
a rendszert, kiosztani az ételt, mindenki megmarad, nem lesz elküldve senki, nehogy attól féljél. Tehát 
mindenki megmarad. Mi ezt nem  azért léptük meg, mert most mit tudom én, ki ez a cég, hogy nekünk 
valakink; senkink és ezért léptük meg ezt az egészet.
Palik Józsefné: Ezt teljesen értem, de még mindig az a kérdésem, hogy a mi cégünk nem volt arra alkalmas, 
hogy közbeszerzésen induljon?
Papp István: Nem tudom. Nincs meg az a feltétel, tehát azt a pénzmennyiséget, amit ide bele kell ölni a 
konyhafelszerelésnek az újításába, azt nekünk most nem kell megcsinálni. Nem két forintról, százmillió 
forintokról van itt szó.
Palik Józsefné: Értem, de az a problémám, mint a hulladékszállításnál is, hogy mindjárt össze fog omlani az 
egész. Mire kialakítottuk Hatvan és környékén a hulladékválogatótól kezdve mindent, most ott tart az ország, 
lassan majd Hatvan is, hogy meg fogunk fulladni a szemétben.
Papp István: Arról nem mi tehetünk. Mi nem, azért, mert mi beletesszük azt a pénzt.
Palik Józsefné: Igen, de a többi nem teszi bele és ebből biztos, hogy baj lesz. Most akkor az étkeztetést is 
ugyanoda visszük, tehát én ezt így nem tudom támogatni. A másik pedig, ami megint csak egy kicsit 
felháborít, hogy kértünk-e erről a cégről referenciát, bemutatták-e, hogy ők mit tudnak, hogy tudják? Tudom, 
hogy most a közbeszerzésről beszélünk, tehát ők alkalmasak arra, hogy elinduljanak a közbeszerzésen, de mi 
egyáltalán tájékozódtunk-e arról, hogyha már ő benyújtotta, mi van neki, milyen anyagi lehetőségei, milyen 
cégei vannak, milyen étkezés? Amikor egy felelős döntést hozunk majd, azért ezeket tudni kellene, én úgy 
gondolom. Tehát én ilyen formában ezt nemmel fogom szavazni. 
Tóth Ivett: Természetesen nyílt eljárás, mindenki jelentkezhetett rá. Azoknak a követelményeknek, elég 
szigorú követelményeknek ez a cég megfelel és ezt követően fogja ő megtenni az ajánlatát. Tehát nekünk 
meg kell küldeni az ajánlattételi felhívást és ő ezt követően teszi meg az ajánlatát, amiben ezek a 
követelmények, amit kérdeztél, ezek mind részletesen bemutatásra kell, hogy kerüljenek. Tehát ez a döntés 
azt jelenti, hogy ő jelentkezhet az eljárásra. 
Papp István: Igen, és majd akkor kiderül.
Palik Józsefné: Örültem volna, ha a többi is jelentkezett volna vagy egyáltalán tudjuk, hogy kik ők.
Köves Gábor Nándorné: Készül-e egy másik terv, hogy mi van olyankor, ha ezeket a feltételeket ő nem 
fogja betartani?
Papp István: Biztosan, szerződést kötünk, mint egy OTP szerződésnél, úgy működik, ha nem fizetsz, akkor 
elveszi. Itt is, ha nem teljesíti, de szerintem biztosan fogja tudni teljesíteni, ha jelentkezett egyáltalán.



Köves Gábor Nándorné: Hiszen, ha valakinek van egy ilyen rendszere, akkor annak vannak emberei is és 
akkor, úgy, hogy itt megmarad mindenki a helyén.
Papp István: Megmarad, miért ne maradna meg? Onnan fognak szerinted idehozni embereket? Utaztatják, 
fizetik a költségeiket?
dr. Kovács Éva: A közbeszerzési kiírásban feltételként szerepelt, hogy a cégnek vállalnia kell, hogy az 
embereket átveszi. Tehát ez a biztosíték rá. Tudomásom szerint annak ellenére, hogy a Közétkeztetési Kft. 
jelenleg jól működik és tőkeerős cég, a feltételeknek nem tudott volna megfelelni, mert olyan fejlesztési 
elképzelések, olyan előírások vannak a kiírásban, amire a Kft. maga nem alkalmas.
Papp István: Ez a cég senkinek a semmije, nekünk egy ilyen megtett kényszerintézkedés az egész. A 
hulladéknál is jól megy minden, de arról mi nem tehetünk, nekünk a nagy politikába alulról nagyon kicsi a 
beleszólási esélyünk, hogy ki döntötte el ezt az egészet. Rengeteg tartozás van kint Herédtől Csányig, ez 
legyen az ő gondjuk, mi Hatvan Város Önkormányzata vagyunk, nem több és nem országos kormányzat 
vagy úgymond intézmény.
Több hozzászólás nem lévén Papp István feltette szavazásra a határozati javaslatot, amely név szerint, külön 
jegyzőkönyvben kerül rögzítésre: 

− Bagi Miklós igennel szavazott
− Köves Gábor Nándorné tartózkodott
− Palik Józsefné nemmel szavazott
− Papp István igennel szavazott,

tehát a bizottság két igen szavazattal, egy nem szavazattal, valamint egy tartózkodással nem fogadta el  a 
határozati javaslatot.
Papp István: Ez azt jelenti, hogy újra kell tárgyalnunk. Akkor ezt majd még egyszer behozzuk, ha Marján 
János hazajön. Jövő héten újra napirendre fogjuk tűzni, amikor minden bizottsági tag itt lesz.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   754  /2016.     (VIII.   05  .)     számú   – 2 „  igen  ”   szavazattal,   
1   „  nem  ”   szavazattal,     valamint     1     tartózkodással     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az alábbi határozati javaslatot nem fogadta el:

„Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a képviselő-testület 
400/2016. (V. 26.) számú határozata alapján indult „Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok 
ellátása”  tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a Kórház-és Menzaétkeztetés Kft. 
(2234 Maglód, Jókai Mór u. 74.) részvételre jelentkezővel szemben kizáró ok nem áll fenn, alkalmas a 
szerződés teljesítésére, a benyújtott részvételi jelentkezés érvényes, ezáltal az ajánlatkérő a részvételi 
jelentkező részére megküldi az ajánlattételi felhívást.

Határidő: 2016. augusztus 10.  (az ajánlattételi felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján”

2./ napirendi pont 
Előterjesztés Nádas Sándor önkormányzati képviselő járdafelújítási és képviselői kerete egy részének 
felhasználásáról

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A két határozati javaslatot 
egyben tette fel szavazásra. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   755  /2016.     (VIII.   05  .)     számú   – 4 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
673/2016. (VI. 29.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős  :   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki  és 
Városfejlesztési Iroda útján



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   756  /2016.     (VIII.   05  .)     számú   – 4 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Zrínyi  utca  rossz  állapotú  betonjárdáinak  a  javítási  munkáival 
összesen 344,5 m2 felületen a  KOROKNAI-ÉPÍTŐ  Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza 
meg bruttó 2.842.125,- 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 Nádas Sándor önkormányzati képviselő járdafelújítási kerete terhére 
1.278.400,- Ft erejéig, illetve a városüzemeltetési kiadások között Nádas Sándor önkormányzati képviselő 
képviselői kerete terhére 1.563.725,- Ft erejéig rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős  :   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki  és 
Városfejlesztési Iroda útján

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 9.12 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________ 
         Palik Józsefné                                    Papp István

  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési                     Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
                     Bizottság tagja                                                             Bizottság elnöke  



JEGYZŐKÖNYV

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottságának 2016. augusztus 5-i rendkívüli ülésén az 

Előterjesztés a „Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcso lódó feladatok ellátása” 

elnevezés ű közbeszerzési eljárással kapcsolatos közbens ő döntésr ől 

című napirendi pontnál – tartott név szerinti szavazásról.

1. BAGIBAGI  MIKLÓSMIKLÓS IGENIGEN

2. KÖKÖVESVES  GÁBORGÁBOR  NÁNDORNÉNÁNDORNÉ TARTÓZKODOTTTARTÓZKODOTT

3. MARJÁNMARJÁN  JÁNOSJÁNOS NINCSNINCS  JELENJELEN

4. PALIKPALIK  JÓZSEFNÉJÓZSEFNÉ NEMNEM

5. PAPPPAPP  ISTVÁNISTVÁN IGENIGEN

A szavazás eredménye:

IGEN szavazatok száma: 2

NEM szavazatok száma: 1

TARTÓZKODOTT: 1

Hatvan, 2016. augusztus 5.

…………………………… Papp István
a bizottság tagja a bizottság elnöke


