
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült:  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 21-én  
9:00 órakor megtartott rendkívüli nyílt  ülésén. 

 

Az ülés helye:  Városháza emeleti nagyterme. 
 

Jelen voltak:  (Csatolt jelenléti ív alapján!) 
 Horváth Richárd polgármester 
 Szinyei András alpolgármester 
 Kondek Zsolt képviselő 

 Köves Gábor Nándorné képviselő 
 Papp István képviselő 
 Smidné Vereb Julianna képviselő 
 Szabó Ottó képviselő 
 Tarsoly Imre képviselő 
 

Igazoltan voltak távol:  
 Lestyán Balázs alpolgármester 
 Gál Erzsébet képviselő 
 Palik Józsefné képviselő 

 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
dr. Kovács Éva jegyző 
Lukács László aljegyző 
 
Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
Nagyné Talabér Anikó adóügyi osztályvezető 
Rékasi Éva számviteli, vagyon-nyilvántartási és kezelési osztályvezető 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Siraki Tamásné mb. költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
 
Katona Béla gondnok, szavazógép-kezelő 
 
Jegyzőkönyvvezet ő: Püspökiné Horváth Melinda 
 

 
* * *  

 
Horváth Richárd polgármester 
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai képviselő-testületi ülésünkön. 
 
Megállapítom, hogy 8 képviselő van jelen, a képviselő-testület határozatképes. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a kiküldött meghívóhoz képest a napirendre 
vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, 
igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a 
következ ő határozatot hozta: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
541/2022. (IX. 21.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. szeptember 21-i rendkívüli ülésének 
napirendjét a következők szerint állapította meg: 
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N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos döntésről 

Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
 

* * *  
 
1. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS A „G ÁZ ENERGIA BESZERZÉSE ”  ELNEVEZÉSŰ 
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS 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 
Ez a megismételt közbeszerzési eljárás, amelynél visszamondta a szolgáltató az ajánlatát. 
Most is kaptunk egy ajánlatot, ez csak hatszoros ár. Úgy jellemezném a helyzetet, hogy 
mindegy, hogy egy Ferrari 140 vagy 120 millió, így se, úgy se tudom megvenni. Az 
önkormányzat szerződései december végén fognak lejárni. Az előző testületi ülésen írtuk ki 
a villamos energiát és a gázt is. Majd meg fogjuk látni, hogy mi lesz. Az önkormányzat 
berkein belül már elkezdtünk dolgozni azokon a megoldásokon, ahogyan ezt a helyzetet 
egyáltalán túl lehet élni. Egyelőre központi segítségről nincs szó, csak azokon az 
önkormányzatokon fognak segíteni, amelyek egyébként bedőlnek. Most átadom a szót 
jegyző asszonynak. 
 
dr. Kovács Éva jegyz ő 
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a nevük elhangzását követően adják le szavazataikat. 
 
A név szerinti szavazás eredménye: 

1. Kondek Zsolt igen 
2. Köves Gábor Nándorné igen 
3. Papp István igen 
4. Smidné Vereb Julianna igen 
5. Szabó Ottó igen 
6. Szinyei András igen 
7. Tarsoly Imre igen 
8. Horváth Richárd igen 

 
A fentiek alapján a képvisel ő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás 
nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
542/2022. (IX. 21.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az 510/2022. (IX. 1.) számú 
képviselő-testületi határozat alapján indult, „Gáz energia beszerzése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes 
ajánlattevőnek az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (székhely: 1081 Budapest, II. János 
Pál pápa tér 20.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes 
ajánlatot tett és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja 
szerint, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés a) pontján 
alapuló, a legalacsonyabb árat tartalmazó, egyben egyetlen érvényes ajánlatot, azaz 
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32.451.623,816.- Ft + ÁFA, összesen bruttó 41.213.562.- Ft összesített ajánlati árat 
tartalmazó ajánlatot. 
A szerződés 2022. évre eső teljesítéséhez szükséges bruttó 6.868.927.- Ft összegű 
pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 
25.) önkormányzati rendeletben a 4. mellékletben, a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda és a 
Hatvani Polgármesteri Hivatal dologi jellegű kiadásainak költséghelyén rendelkezésre áll, a 
2023. évben szükséges bruttó 34.344.635.- Ft Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi 
költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
H a t á r i d ő  : 2022. szeptember 26. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás 

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. KOVÁCS ÉVA HORVÁTH RICHÁRD 
 jegyző polgármester 
 


