JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. március 11-én
9:00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén.
Az ülés helye:

Városháza emeleti nagyterme.

Jelen voltak:

(Csatolt jelenléti ív alapján!)
Horváth Richárd
Lestyán Balázs
Szinyei András
Gál Erzsébet
Kondek Zsolt
Palik Józsefné
Papp István
Smidné Vereb Julianna
Szabó Ottó
Tarsoly Imre

Igazoltan volt távol:
Köves Gábor Nándorné

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

képviselő

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:
dr. Kovács Éva
jegyző
Lukács László
aljegyző
Johancsik Mónika
Nagy Ferenc
Nagy Márta
Nagyné Horváth Judit
Schósz Gabriella
Tóth Ivett

gazdálkodási irodavezető
önkormányzati főtanácsadó
hatósági irodavezető
általános igazgatási osztályvezető
műszaki és városfejlesztési irodavezető
pályázati osztályvezető

Kurcsik Zsolt

informatikus, szavazógép-kezelő

Jegyzőkönyvvezető:

Püspökiné Horváth Melinda
* * *

Horváth Richárd polgármester
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli testületi ülésünkön. Név szerinti szavazás
lesz majd a napirendi pontról, de azért egy-két dolgot hadd mondjak el, hogy miért érzem
magam egy kicsit becsapva. Volt egy uniós szintű közbeszerzés és egyetlen egy cég tett
ajánlatot. Ez a cég több helyen lát el ilyen szolgáltatást nagyvárosokban – Kecskeméten és
Székesfehérváron –, ugyanakkor ez a cég a Volánnak több helyen alvállalkozója is. Kaptunk
egy árat, ami szerintem brutális. Az volt az elképzelésünk, hogy nem fogadjuk el ezt az árat,
hanem megegyezünk a Volánnal és a Volán fog tovább szolgáltatni addig, amíg a következő
közbeszerzés le nem fut. Ez a terv kiválóan működött egészen addig, amíg a Volán nem
küldött egy levelet, hogy leállítja szolgáltatást a városban a hónap végén. Innentől kezdve
pályára tettek minket és a kör bezárult, ráadásul a közbeszerzésünk pont akkor futott le,
amikor az olajár elkezdett hektikusan ingázni. Azt gondolom, hogy a szolgáltatást
mindenképpen biztosítani kell a városban. A költségvetésünkben ez az összeg rendelkezésre
áll, tehát ki tudjuk fizetni, és a jövőben is ki fogjuk fizetni ezt az összeget, de azért nagyon fáj,
hogy így bezárták ezt a kört. Annyira komolyan gondoltuk ezt a dolgot, hogy tegnap délután itt
voltak a Volánnak a képviselői és többen leültünk velük tárgyalni, hogy ezt a helyzetet hogyan
lehetne megoldani. Ők ragaszkodnak több dologhoz is, amit én megértek, viszont az időbeli
lefolyása ennek nem nagyon fog végig menni, ugyanis van olyan levélváltásunk, ami majdnem
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egy évbe telt, mire végigment a rendszerükön. Itt pedig több megállapodást és jogi aktust
kellene végig vinnünk. Azt gondolom, hogy ez innentől kezdve egy állandó kötélhúzás lesz és
azzal, hogy megkaptuk a Volántól a levelet, hogy nem szolgáltatnak tovább ilyen-olyan okok
miatt, gyakorlatilag pályára tettek minket, illetve a Volánnál jogilag nem megoldható az, hogy
Hatvanban ingyenes legyen a tömegközlekedés. Ezt nem tudják elfogadni, ez jogilag nem
megoldható a Volán berkein belül.
Megállapítom, hogy 10 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 képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
165/2022. (III. 11.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. március 11-i rendkívüli ülésének
napirendjét a következők szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítás
biztosítása tárgyában indított pályázati eljárással kapcsolatos döntésről
Előterjesztő, előadó: Horváth Richárd polgármester

* * *
1.

napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATTAL TÖRTÉNŐ
HELYI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS BIZTOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN INDÍTOTT PÁLYÁZATI
ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSRŐL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadását
támogatta.
Előterjesztő, előadó:

Horváth Richárd polgármester

Horváth Richárd polgármester
Átadom a szót jegyző asszonynak.
dr. Kovács Éva jegyző
A közbeszerzésekről szóló törvény szerint amennyiben az önkormányzat az ajánlatkérő, az
eljárást lezáró döntés meghozatalához név szerinti szavazás szükséges. Megkérem a Tisztelt
Képviselőket, hogy a nevük elhangzását követően mondják be szavazataikat.
A név szerinti szavazás eredménye:
1. Gál Erzsébet
2. Kondek Zsolt
3. Lestyán Balázs

igen
igen
igen
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4. Palik Józsefné
5. Papp István
6. Smidné Vereb Julianna
7. Szabó Ottó
8. Szinyei András
9. Tarsoly Imre
10. Horváth Richárd

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

A fentiek alapján a képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
166/2022. (III. 11.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 266/2021. (XI.
25.) sz. határozata alapján, a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi
személyszállítás 60 hónapra történő biztosítása tárgyában indított pályázati eljárás
döntéshozója, a tárgyi pályázati eljárás esetében nyertes ajánlattevőnek az Inter Tan-Ker Zrt.
(székhely: 1045 Budapest, Istvántelki u. 8.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az
ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és ajánlata tartalmazza a tárgyi pályázati eljárás bírálati
szempontja szerint az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot, azaz nettó 1.180.Ft/km összegű igényelt ellenszolgáltatásnak, a teljesítésbe 5 db akadálymentesített jármű
bevonásának, továbbá a biztosított autóbuszok belterében képfelvétel rögzítésére alkalmas
elektronikus megfigyelőrendszer (kamerarendszer) üzemeltetésének a biztosításának a
vállalását tartalmazó ajánlatot.
A szerződés 2022. évre eső teljesítéséhez szükséges bruttó 128.130.300.- Ft összegű
pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.
25.) önkormányzati rendeletben a „Szervezetek, Alapítványok támogatása” táblában
a „VOLÁNBUSZ normatív támogatás önerő, HELYI buszközlekedés támogatás” költséghelyen
rendelkezésre áll, a 2023-2027. évekre szükséges pénzügyi forrás az önkormányzat 20232027. évi költségvetéseibe betervezésre kerül.
Határidő
Felelős

: 2022. március 20. (az eredmény kihirdetésére)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Horváth Richárd polgármester
Remélem, hogy ebben a hónapban már nem lesz rendkívüli testületi ülésünk. Nem tudom,
hogy mit hoz a jövő. Mindenki látja, hogy napról-napra változnak a dolgok. Volt olyan
beszerzésünk, ahol háromszoros áron vettük a gázt, de akkor volt ötszörös ajánlat is. Azt
tudom elmondani, amit elmondtam a Partner napon is, hogy a kialakult helyzetet mindig meg
kell ismerni és alkalmazkodnunk kell hozzá.
Megköszönte a képviselőknek és a meghívottaknak az ülésen való részvételt, és a nyílt ülést
befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

DR. KOVÁCS ÉVA

jegyző

HORVÁTH RICHÁRD
polgármester

