
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült:  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 14-én  
 16.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt  ülésén. 

 

Az ülés helye:  Városháza emeleti nagyterme. 
 

Jelen voltak:  (Csatolt jelenléti ív alapján!) 
 Horváth Richárd polgármester 
 Lestyán Balázs alpolgármester 
 Szinyei András alpolgármester 
 Basa Zoltán képviselő 
 Kondek Zsolt képviselő 
 Nádas Sándor képviselő 
 Palik Józsefné képviselő 
 Papp István képviselő 
 Tóth György István képviselő 

 
Igazoltan voltak távol:  

 Köves Gábor Nándorné képviselő 
 Tarsoly Imre képviselő 
 

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
dr. Szikszai Márta jegyző 
 
Nagy Ferenc a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 

Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Katona Béla  gondnok, szavazógép-kezelő 
Lukács László törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
 
Jegyzőkönyvvezet ő:  Liktor Dénesné 
 

 
* * *  

 
Horváth Richárd polgármester 
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai képviselő-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy 9 
képviselő van jelen, a képviselő-testület határozatképes. 
 
A meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatban módosító javaslattal szeretnék élni. 

Kérem, hogy vegyük fel a nyílt ülésre: 

• A meghívón feltüntetett 2. napirendi pont után a következő napirendi pontot: 

− Előterjesztés a „Vagyonvédelmi szolgáltatás megrendelése” elnevezésű közbeszerzési 
eljárás megindításáról. 

 
 
Horváth Richárd polgármester 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, 
ezért kérte, hogy aki egyetért az általa tett módosításokkal, igennel szavazzon! 
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A képvisel ő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás 
nélkül elfogadta Horváth Richárd polgármester napir end módosítására tett 
javaslatát. 
 
 

Horváth Richárd polgármester 
Kérte, hogy aki a módosításokkal együtt a napirendet elfogadja, igennel szavazzon! 
 
A képvisel ő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
684/2015. (X. 14.) számú  h a t á r o z a t a  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 14-i rendkívüli ülésének 
napirendjét a következők szerint állapította meg: 

N A P I R E N D 

NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása 
Hatvan városában” című pályázat keretében „Informatikai eszközök beszerzése ” 
elnevezésű közbeszerzési eljárás megindításáról 

2. Előterjesztés „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és 
szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó döntésről 

3. Előterjesztés a „Vagyonvédelmi szolgáltatás megrendelése” elnevezésű közbeszerzési 
eljárás megindításáról 

Előterjeszt ő, előadó az 1-3. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
 
 

* * *  
 
 
1. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS A „K ÖRNYEZETI ÉS ENERGETIKAI NON-PROFIT INFORMÁCIÓS 
KÖZPONT KIALAKÍTÁSA HATVAN VÁROSÁBAN ”  CÍMŰ PÁLYÁZAT KERETÉBEN 
„I NFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE ”  ELNEVEZÉSŰ KÖZBESZERZÉSI 
ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadását 
támogatta. 
 

Előterjeszt ő, előadó:   Horváth Richárd polgármester 
 
 
Horváth Richárd polgármester  
Itt a szárazmalom projektről van szó, informatikai eszközök beszerzéséről döntünk. A projekt 
folyamatban van, az első részszámla teljesítésén túl is vagyunk. 
 
Tóth György István képvisel ő 
Szeretném megjegyezni a mai rendkívül képviselő-testületi üléssel kapcsolatban, hogy nem 
kaptuk meg az anyagokat, illetve Basa Zoltán képviselőtársam jelezte, hogy ő 13:30 órakor 
találta meg az anyagokat a honlapon. Ennek következtében én nem tudtam tájékozódni 
ezekről az előkészítésekről. Ezt nehezményezem.  
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Palik Józsefné képvisel ő  
Amit képviselőtársam jelez, az hozzám időben megérkezett. Viszont én a bizottsági anyagot 
kaptam meg később, jeleztem is az ülésen, hogy olvasási szünetet kérek, hogy át tudjam 
olvasni az előterjesztést. Képviselőtársammal annyiban értek egyet, hogy az SzMSz előírja, 
hogy az előterjesztéseknek az aláírásuk után azonnal fel kell kerülni az internetes oldalra. 
Nagyon sok esetben nem kapjuk meg az anyagot időben. Mivel mindannyian dolgozunk, ezért 
nehéz felkészülni a képviselő-testületi ülésre. Ezt, a jelzett anyagot én most el tudtam olvasni.   
 
Horváth Richárd polgármester  
Köszönöm szépen az észrevételt, a jövőben igyekszünk erre jobban odafigyelni.  
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 3 tartózkodással a 
következ ő határozatot hozta: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
685/2015. (X. 14.) számú  h a t á r o z a t a  
 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú, 
„Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című 
pályázat keretében „Informatikai eszközök beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárást 
indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 11.500.000.-Ft. 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Informatikai eszközök beszerzése” 
elnevezésű, nettó 11.500.000.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény 
nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló 
bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal 
elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
3.) Valentin József, informatikus; 
4.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. október 20. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 

 
2. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS „H ATVAN BAROKK BELVÁROSA (KOSSUTH TÉR) 
TURISZTIKAI ATTRAKCIÓINAK ÉS SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJL ESZTÉSE”  CÍMŰ 
PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓ DÖNTÉSR ŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadását 
támogatta. 
 

Előterjeszt ő, előadó:   Horváth Richárd polgármester 
 
Horváth Richárd polgármester 
Ezen a pályázaton már túl vagyunk, azonban a Hydra Kft. nem bocsátotta rendelkezésünkre 
ezt a bizonyos jótállási biztosítékot, ennek kapcsán minket meg is büntettek. Most ezt a Praxis 
Design Kft.-től be fogjuk hajtani. Az összeg 373 ezer forint.  
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Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
686/2015. (X. 14.) számú  h a t á r o z a t a  
 
„Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Hatvan barokk belvárosa turisztikai 
attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése” című, ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 
azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó szabálytalansági döntésben meghatározott 
összeget, azaz mindösszesen bruttó 373.330 Ft-ot a Közreműködő Szervezetnek visszafizeti. 
A képviselő-testület felkéri Hatvan város polgármesterét, hogy a visszafizetendő összeget 
peren kívül, szükség esetén peres eljárás keretében a Praxis Design Kft.-től követelje vissza. 
A szükséges pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) 
önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghely terhére biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. október 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
 
3. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS A „V AGYONVÉDELMI SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE ”  
ELNEVEZÉSŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadását 
támogatta. 
 

Előterjeszt ő, előadó:   Horváth Richárd polgármester 
 
 
Palik Józsefné képvisel ő  
Megint érvénytelen lett a meghívásos pályázat. Ha nem működik a meghívásos pályázat, 
akkor ezt miért nem hirdetjük meg nyílt pályázatként?  
 
Horváth Richárd polgármester  
Összességében arról van szó, hogy valóban nem érkezett pályázat. Most megint nekifutunk, 
és ha most sem fog érkezni, akkor elfogadom a javaslatot, és aszerint megyünk tovább. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
687/2015. (X. 14.) számú  h a t á r o z a t a  
 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Vagyonvédelmi szolgáltatás 
megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, 
hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 22.000.000.-Ft. 
A szerződés teljesítése esetében a 2015. évben szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 
2015. évi költségvetésében az „Egyéb szakfeladatok” között megtalálható „Élőerősőrzés” 
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tárgyú költséghelyen biztosított, a következő évben szükséges forrás Hatvan város 2016. évi 
költségvetésébe betervezésre kerül. 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Vagyonvédelmi szolgáltatás 
megrendelése” elnevezésű, 22.000.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, 
hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását 
megelőzően bíráló bizottságot választ. 
A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 
közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.  
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
2.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. október 31. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
 
Horváth Richárd polgármester  
Megköszönte a képviselőknek és a meghívottaknak az ülésen való részvételt, és a nyílt ülést 
befejezettnek nyilvánította.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 DR. SZIKSZAI MÁRTA  HORVÁTH RICHÁRD 
 jegyző polgármester 


