
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. december 8-án  

8:30 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 
 Gál Erzsébet képviselő 
 Kondek Zsolt képviselő 
 Papp István képviselő 
 Smidné Vereb Julianna képviselő 
 Szabó Ottó képviselő 
 Tarsoly Imre képviselő 
 

Igazoltan voltak távol:  
 Köves Gábor Nándorné képviselő 

 Palik Józsefné képviselő 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
Lukács László aljegyző 
 
Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Siraki Tamásné költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
 
Katona Béla gondnok, szavazógép-kezelő 
 
Jegyzőkönyvvezet ő: Püspökiné Horváth Melinda 
 

 
* * *  

 
Horváth Richárd polgármester 
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai képviselő-testületi ülésünkön. 
Megállapítom, hogy 9 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 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a 
következ ő határozatot hozta: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
682/2022. (XII. 8.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. december 8-i rendkívüli ülésének 
napirendjét a következők szerint állapította meg: 

N A P I R E N D 

NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással 
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kapcsolatos döntésekről 

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

Előterjeszt ő, előadó az 1-2. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 

 

* * *  
 
Horváth Richárd polgármester 
Ez a beszerzés a fogyasztási pontoknak valamivel több mint az 1/3-át fedi le, tehát a többi 
még hátra van, és az árakon látszik, hogy azok a szorzók, amelyekről beszéltünk, azok 
valósak. A gáz esetében hat-, nyolcszoros szorzóról, a villany esetében hatszoros szorzóról 
beszéltünk. Ez most pont benne van, és azért kell rendkívüli testületi ülésen dönteni, nehogy 
az legyen, hogy három nap múlva visszavonja a szolgáltató az ajánlatot, és újra ki kelljen írni 
a közbeszerzést, mert akkor kicsúszunk a szerződéses időszakból.  
Hatvanban van több olyan vállalkozás, amelyek nem tudtak a következő évre szerződést 
kötni, ezért a vállalkozások nem indítják el a tevékenységüket január 1-jével. 
 
 
1. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS A „V ILLAMOS ENERGIA BESZERZÉSE ”  ELNEVEZÉSŰ 
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEKR 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 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, megkérdezte a 
képviselőket, hogy szavazhatnak-e összevontan a 3 határozati javaslatról. Észrevétel nem 
volt, ezért átadta a szót aljegyző úrnak. 
 
Lukács László aljegyz ő 
A közbeszerzésekről szóló törvény szerint név szerinti szavazás szükséges. Kérte a Tisztelt 
Képviselőket, hogy a nevük elhangzását követően mondják be szavazatukat. 
 
A név szerinti szavazás eredménye: 

1. Gál Erzsébet igen 
2. Kondek Zsolt igen 
3. Lestyán Balázs igen 
4. Papp István igen 
5. Smidné Vereb Julianna igen 
6. Szabó Ottó igen 
7. Szinyei András igen 
8. Tarsoly Imre igen 
9. Horváth Richárd igen 

 
A fentiek alapján a képvisel ő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás 
nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
683/2022. (XII. 8.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az 512/2022. (IX. 1.) számú 
képviselő-testületi határozat alapján indult, „Villamos energia beszerzése” elnevezésű 
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közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében 
nyertes ajánlattevőnek az Audax Renewables Kft. (székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk u. 4-
8.) 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 érvényes ajánlatot, azaz 158,36.- Ft/kWh + ÁFA, összesen 
bruttó 201,12.- Ft/kWh ajánlati árat tartalmazó ajánlatot. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2023. 
évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
H a t á r i d ő  : 2022. december 13. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás 

megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 

útján 
 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
684/2022. (XII. 8.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az 512/2022. (IX. 1.) számú 
képviselő-testületi határozat alapján indult, „Villamos energia beszerzése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében 
második helyezett 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 második legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot, 
azaz 163,04.- Ft/kWh + ÁFA, összesen bruttó 207,06.- Ft/kWh ajánlati árat tartalmazó 
ajánlatot. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2023. 
évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
H a t á r i d ő  : 2022. december 13. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás 

megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 

útján 
 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
685/2022. (XII. 8.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az 512/2022. (IX. 1.) számú 
képviselő-testületi határozat alapján indult, „Villamos energia beszerzése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része 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, legalacsonyabb árat tartalmazó, egyben egyetlen érvényes ajánlatot, azaz 185,8.- 
Ft/kWh + ÁFA, összesen bruttó 235,97.- Ft/kWh ajánlati árat tartalmazó ajánlatot. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2023. 
évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
H a t á r i d ő  : 2022. december 13. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás 

megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 

útján 
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2. 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 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, ezért átadta a szót 
aljegyző úrnak. 
 
Lukács László aljegyz ő 
Kérte a Tisztelt Képviselőket, hogy a nevük elhangzását követően mondják be szavazatukat. 
 
A név szerinti szavazás eredménye: 

1. Gál Erzsébet igen 
2. Kondek Zsolt igen 
3. Lestyán Balázs igen 
4. Papp István igen 
5. Smidné Vereb Julianna igen 
6. Szabó Ottó igen 
7. Szinyei András igen 
8. Tarsoly Imre igen 
9. Horváth Richárd igen 

 
A fentiek alapján a képvisel ő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás 
nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
686/2022. (XII. 8.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az 511/2022. (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 
85.152.779,5025.- Ft + ÁFA, összesen bruttó 108.144.030.- Ft összesített ajánlati árat 
tartalmazó ajánlatot. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2023. 
évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
H a t á r i d ő  : 2022. december 13. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás 

megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 

útján 
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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 
 


