2016. évi 1. szám

2016. január 15.

TARTALOMJEGYZÉK

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2016. JANUÁR 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. JANUÁR 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI
Határozat száma

: 1/2016. (I. 14.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. január 14-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők
szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a „Környezeti és Energetikai Nonprofit Információs Központ kialakítása Hatvan városában”
című projekttel kapcsolatos döntésekről
2. Előterjesztés a „Környezeti és Energetikai Nonprofit Információs Központ kialakítása Hatvan városában”
beruházás során megbízott szakértő tevékenységének kiegészítéséről
3. Előterjesztés a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem felújítási programjában való
részvételről
4. Előterjesztés támogatás biztosításáról a Maassluis-Hatvan Testvérvárosi Egyesület számára a „Civil
szervezetek szakmai programjának támogatása 2016.” című pályázaton való induláshoz
5. Előterjesztés a jégpálya üzemeltetésével kapcsolatos döntésekről
6. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó
projekt műszaki ellenőri feladatainak elvégzéséről
Előterjesztő, előadó az 1-6. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester”
Határozat száma

: 2/2016. (I. 14.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák
megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ
kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben az INTEGRAL-BÚTOR Kft.-vel megkötött
vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez a jelen határozat mellékletében foglaltak
szerint hozzájárul.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező
vállalkozási szerződést közös megegyezéssel megszüntető okiratot és felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására.”
Határidő
Felelős

: azonnal (okirat aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

MEGÁLLAPODÁS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSÉRE
amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről:
Hatvan Város Önkormányzata
- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- KSH stat. számjel: 15729394 -8411-321-10
- adószám: 15729394-2-10
- bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.: 10403538-49575051-56561001
- képviseli: Horváth Richárd polgármester, mint megrendelő ( a továbbiakban
megrendelő)
másrészről:
INTEGRAL-BÚTOR Kft.
- székhelye: 3400 Mezőkövesd, Asztalos u.2.
- adószáma: 14110580-2-05
- bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.: 10402733-00020951-00000009
- képviseli: Náznán Krisztina, ügyvezető, önálló cégjegyzési joggal, mint vállalkozó (
a továbbiakban: vállalkozó)
megrendelő)
között az alábbi feltételekkel:
Előzmények:

Megállapodó felek egyezően adják elő, hogy közöttük 2015. december 8. napján vállalkozási szerződés jött
létre, melynek tárgya az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszer
KEOP-6.5.0/14-2015-0001 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs rendszer
kialakítása Hatvan városában” című kiemelt pályázattal kapcsolatban a létrehozandó energetikai központ
részére bútorok beszerzése volt.
A projekt megvalósítására Hatvan Város Önkormányzata támogatási szerződést kötött Nemzeti fejlesztési
Minisztériummal( a továbbiakban: NFM.)
Az NFM 2015. november 24-én rendkívüli helyszíni ellenőrzést tartott, melynek során a kivitelezés
állapotát, dokumentációját, az ATL-kommunikációra, és BTL-kommunikációra vonatkozó tevékenységek
előrehaladottsági állapotát vizsgálták, valamint a kivitelezés helyszínen történő megtekintésére került sor. A
rendkívüli helyszíni ellenőrzésen 3 fős ellenőri csoport jegyzőkönyve alapján – többek között megállapították, hogy a Kivitelező jelentős elmaradásban van, az ellenőrzéskori készültségi fokot 30%ra állapították meg, a szerződésben rögzített ütemtervéhez képest.
A helyszíni ellenőrzést követően a Közreműködő Szervezet 2015. december 3. napján kelt levelében arról
értesítette Önkormányzatunkat, hogy 2015. december 8. napjáig Intézkedési tervet kell összeállítania.
Az Önkormányzat fenti kötelezettségének határidőben eleget tett, az NFM 2015. december 11. napján az
Önkormányzat által benyújtott Intézkedési tervet elfogadta, ennek ellenére az NFM Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes 2015. december 18-án kelt és 2015.
december 23-án kézhezvett levelében értesítette a kedvezményezettet, hogy a tárgyban meghatározott
Támogatási Szerződéstől eláll. Fentiekre tekintettel Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. december 29. napján rendkívüli ülést tartott, ahol – többek között – az alábbiakról döntött:
-

-

„Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú
„Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című
pályázattal összefüggésben” a Bástya Millenium Zrt.-vel (székhely: 1163 Budapest, Cziráki u. 2632.) 2015. augusztus 26. napján megkötött vállalkozási szerződést annak V.12. és IX.2. pontjai
alapján a mai nappal (2015. december 29.) azonnali hatállyal felmondja a vállalkozó késedelme,
illetve nem teljesítése, mint folyamatos és súlyos szerződésszegő magatartása miatt, valamint a
vállalkozási szerződés V.2. pontjában foglalt további kötelezettségei megszegése miatt;
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és
energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal
összefüggésben” felhatalmazta a polgármestert, hogy a projekthez kapcsolódó megkötött
szerződések – kivéve a kivitelezésre a Bástya Millenium Zrt-vel megkötött szerződést –
megszüntetésére az egyeztető tárgyalásokat kezdje meg.

A Képviselő-testületi felhatalmazás alapján az önkormányzat megkezdte a vállalkozókkal az egyeztetéseket.
Ezen egyeztetések eredményeként felek között létrejött az alábbi megállapodás:
1./ Megállapodó felek a közöttük 2015. december 8. napján megkötött vállalkozási szerződést –figyelemmel
a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6. könyvének 212.§-ára a mai napon közös megegyezéssel megszüntetik.
2./ Vállalkozó kijelenti, hogy tekintettel arra, hogy a vállalkozási szerződés megszüntetése során kára nem
merült fel, így megrendelővel szemben vállalkozási díj iránti igényt és semminemű egyéb igényt vagy
követelést nem támaszt és ilyet a jövőben sem terjeszt elő.
3./ Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után, szabad akarattal, a vonatkozó jogszabályok teljes
ismeretében kötötték meg, és jelen megállapodás valós ügyleti akaratukat tartalmazza.
4./ Jelen megállapodást Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2016. (I. 14.) számú
határozatával jóváhagyta.
5./ Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Hatvan, 2016. január 15.
Hatvan Város Önkormányzata
Képv.: Horváth Richárd, polgármester
megrendelő
Határozat száma

INTEGRÁL-BÚTOR Kft.
képv.: Náznán Krisztina, ügyvezető
vállalkozó
: 3/2016. (I. 14.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák
megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ
kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben a CREATOR Kommunikációs Szolgáltató Kft.-vel
megkötött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez a jelen határozat
mellékletében foglaltak szerint hozzájárul.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező
vállalkozási szerződést közös megegyezéssel megszüntető okiratot és felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására, valamint a 7.998.400,- Ft+ÁFA, valamint 1.170.000,-Ft + ÁFA vállalkozói díj szerződés szerinti
megfizetésére.
Pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe beépítésre kerül.”
Határidő
Felelős

: azonnal (okirat aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

MEGÁLLAPODÁS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSÉRE
amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről:
Hatvan Város Önkormányzata
- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- KSH stat. számjel: 15729394 -8411-321-10
- adószám: 15729394-2-10
- bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.: 10403538-49575051-56561001
- képviseli: Horváth Richárd polgármester, mint megrendelő ( a továbbiakban
megrendelő)
másrészről:
CREATOR Kommunikációs és Szolgáltató Kft.
- székhelye: 1164 Budapest, Cinkotakert u. 12.
- adószáma: 11998570-2-42
- bankszámlaszám: ERSTE Bank Hungary Zrt.: 11991102-06113533-10000018
- képviseli: Mészáros Zsolt, ügyvezető, önálló cégjegyzési joggal, mint vállalkozó ( a
továbbiakban: vállalkozó)
megrendelő)
között az alábbi feltételekkel:
Előzmények:
Megállapodó felek egyezően adják elő, hogy közöttük 2015. július 10. napján vállalkozási szerződés jött
létre, melynek tárgya az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszer
KEOP-6.5.0/14-2015-0001 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs rendszer
kialakítása Hatvan városában” című kiemelt pályázattal kapcsolatban a létrehozandó energetikai központ
részére ATL kommunikációs feladatok elvégzése volt.
A projekt megvalósítására Hatvan Város Önkormányzata támogatási szerződést kötött Nemzeti fejlesztési
Minisztériummal( a továbbiakban: NFM.)
Az NFM 2015. november 24-én rendkívüli helyszíni ellenőrzést tartott, melynek során a kivitelezés
állapotát, dokumentációját, az ATL-kommunikációra, és BTL-kommunikációra vonatkozó tevékenységek
előrehaladottsági állapotát vizsgálták, valamint a kivitelezés helyszínen történő megtekintésére került sor. A
rendkívüli helyszíni ellenőrzésen 3 fős ellenőri csoport jegyzőkönyve alapján – többek között -

megállapították, hogy a Kivitelező jelentős elmaradásban van, az ellenőrzéskori készültségi fokot 30%ra állapították meg, a szerződésben rögzített ütemtervéhez képest.
A helyszíni ellenőrzést követően a Közreműködő Szervezet 2015. december 3. napján kelt levelében arról
értesítette Önkormányzatunkat, hogy 2015. december 8. napjáig Intézkedési tervet kell összeállítania.
Az Önkormányzat fenti kötelezettségének határidőben eleget tett, az NFM 2015. december 11. napján az
Önkormányzat által benyújtott Intézkedési tervet elfogadta, ennek ellenére az NFM Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes 2015. december 18-án kelt és 2015.
december 23-án kézhezvett levelében értesítette a kedvezményezettet, hogy a tárgyban meghatározott
Támogatási Szerződéstől eláll. Fentiekre tekintettel Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. december 29. napján rendkívüli ülést tartott, ahol – többek között – az alábbiakról döntött:
-

-

„Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú
„Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című
pályázattal összefüggésben” a Bástya Millenium Zrt.-vel (székhely: 1163 Budapest, Cziráki u. 2632.) 2015. augusztus 26. napján megkötött vállalkozási szerződést annak V.12. és IX.2. pontjai
alapján a mai nappal (2015. december 29.) azonnali hatállyal felmondja a vállalkozó késedelme,
illetve nem teljesítése, mint folyamatos és súlyos szerződésszegő magatartása miatt, valamint a
vállalkozási szerződés V.2. pontjában foglalt további kötelezettségei megszegése miatt;
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és
energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal
összefüggésben” felhatalmazta a polgármestert, hogy a projekthez kapcsolódó megkötött
szerződések – kivéve a kivitelezésre a Bástya Millenium Zrt-vel megkötött szerződést –
megszüntetésére az egyeztető tárgyalásokat kezdje meg.

A Képviselő-testületi felhatalmazás alapján az önkormányzat megkezdte a vállalkozókkal az egyeztetéseket.
Ezen egyeztetések eredményeként felek között létrejött az alábbi megállapodás:
1./ Megállapodó felek a közöttük 2015. július 10. napján megkötött vállalkozási szerződést – figyelemmel a
Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6. könyvének 212.§-ára a mai napon közös megegyezéssel megszüntetik.
2./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy megrendelő vállalkozó részére a vállalkozási szerződés
aláírása után kifejtett teljesítésével felmerült arányos vállalkozói díjat megfizeti az alábbiak szerint:
- a már teljesítési igazolás birtokában kiállított első rész-számlája ellenértékét, nettó 1.170.000.-Ft. +Áfa,
azaz Egymillió-egyszázhetvenezer forint +Áfa összeget; valamint
- az első rész-számla benyújtása után jelen közös megegyezéses megállapodás megkötéséig terjedő idő alatt
elvégzett tevékenységével felmerült arányos vállalkozói díj jogcímén, 7.998.400.-Ft.+Áfa összeget, azaz
Hétmillió-kilencszázkilencvennyolcezer-négyszáz forint+áfa összeget.
3./ A vállalkozó vállalja, hogy az elvégzett tevékenysége kapcsán általa fejlesztett és előállított műveket,
termékeket jelen megállapodás aláírását követő 5 naptári napon belül átadja megrendelő részére azzal, hogy
az azok feletti teljes, azaz időbeli és földrajzi korlátozás nélküli szellemi alkotások feletti rendelkezési jogról
kifejezetten lemond és azt átadja az önkormányzat részére.
4./ Vállalkozó kijelenti, hogy a 2./ pontban megjelölt vállalkozói díj kifizetése esetén a vállalkozási
szerződésből eredően megrendelővel szemben semminemű további igénye, követelése nincs és ilyet a
jövőben sem támaszt.
5./ Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa fejlesztett és létrehozott művek és termékeket
megrendelő által olvasható, használható formában és adathordozókon átadja megrendelő részére a jelen
megállapodás aláírását követő 5 naptári napon belül. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa, de
a megrendelő javásra lejegyzett domain neveket térítésmentesen és minden ehhez fűződő jogáról lemondva
megrendelő részére átadja, valamint ezen átadás adminisztrációs feladatainak elvégzésében tevékenyen eljár
és közreműködik.

Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a művek, termékek átadása után kiállított teljesítési igazolás
alapján 30 napon belül átutalja a 2./ pontban meghatározott vállalkozói díjat.
6./ Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után, szabad akarattal, a vonatkozó jogszabályok teljes
ismeretében kötötték meg, és jelen megállapodás valós ügyleti akaratukat tartalmazza.
7./ Jelen megállapodást Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3/2016. (I. 14.) számú
határozatával jóváhagyta.
8./ Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Hatvan, 2016. január 15.
Hatvan Város Önkormányzata
Képv.: Horváth Richárd, polgármester
megrendelő
Határozat száma

CREATOR Kommunikációs és Szolgáltató Kft.
képv.: Mészáros Zsolt, ügyvezető
vállalkozó
: 4/2016. (I. 14.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák
megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ
kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben a TÓ-ART MEDIC Kft.-vel megkötött adásvételi
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint
hozzájárul.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező
adásvételi szerződést közös megegyezéssel megszüntető okiratot és felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására, valamint 13.509.000,-Ft+ÁFA vételár és 1.500.000,-Ft+ÁFA kárátalány jogcímén történő szerződés
szerinti megfizetésére.
Pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe beépítésre kerül.”
Határidő
Felelős

: azonnal (okirat aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

(A 4/2016. (I. 14.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 5/2016. (I. 14.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák
megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ
kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben a SAKKMED 2005 Kft.-vel megkötött vállalkozási
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint
hozzájárul.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező
vállalkozási szerződést közös megegyezéssel megszüntető okiratot és felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására, valamint a 3.900.000,-Ft + ÁFA vállalkozói díj szerződés szerinti megfizetésére.
Pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe beépítésre kerül.”
Határidő
Felelős

: azonnal (okirat aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

MEGÁLLAPODÁS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSÉRE
amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről:
Hatvan Város Önkormányzata
- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- KSH stat. számjel: 15729394 -8411-321-10
- adószám: 15729394-2-10
- bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.: 10403538-49575051-56561001
- képviseli: Horváth Richárd polgármester, mint megrendelő ( a továbbiakban

megrendelő)
másrészről:
SAKKMED 2005 Kft.
- székhelye: 1026 Budapest, Garas utca 4. I/2.
- adószáma: 13543011-2-41
- bankszámlaszám: K & H Bank Zrt.: 10404072-49545654-52491014
- képviseli: Balázs Gábor, ügyvezető, önálló cégjegyzési joggal, mint vállalkozó (a
továbbiakban: vállalkozó)
között az alábbi feltételekkel:
Előzmények:
Megállapodó felek egyezően adják elő, hogy közöttük 2015. november 24. napján vállalkozási szerződés jött
létre, melynek tárgya az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszer
KEOP-6.5.0/14-2015-0001 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs rendszer
kialakítása Hatvan városában” című kiemelt pályázattal kapcsolatban a létrehozandó energetikai központ
részére BTL rendezvényszervezési feladatok elvégzése volt.
A projekt megvalósítására Hatvan Város Önkormányzata támogatási szerződést kötött Nemzeti fejlesztési
Minisztériummal( a továbbiakban: NFM.)
Az NFM 2015. november 24-én rendkívüli helyszíni ellenőrzést tartott, melynek során a kivitelezés
állapotát, dokumentációját, az ATL-kommunikációra, és BTL-kommunikációra vonatkozó tevékenységek
előrehaladottsági állapotát vizsgálták, valamint a kivitelezés helyszínen történő megtekintésére került sor. A
rendkívüli helyszíni ellenőrzésen 3 fős ellenőri csoport jegyzőkönyve alapján – többek között megállapították, hogy a Kivitelező jelentős elmaradásban van, az ellenőrzéskori készültségi fokot 30%ra állapították meg, a szerződésben rögzített ütemtervéhez képest.
A helyszíni ellenőrzést követően a Közreműködő Szervezet 2015. december 3. napján kelt levelében arról
értesítette Önkormányzatunkat, hogy 2015. december 8. napjáig Intézkedési tervet kell összeállítania.
Az Önkormányzat fenti kötelezettségének határidőben eleget tett, az NFM 2015. december 11. napján az
Önkormányzat által benyújtott Intézkedési tervet elfogadta, ennek ellenére az NFM Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes 2015. december 18-án kelt és 2015.
december 23-án kézhezvett levelében értesítette a kedvezményezettet, hogy a tárgyban meghatározott
Támogatási Szerződéstől eláll. Fentiekre tekintettel Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. december 29. napján rendkívüli ülést tartott, ahol – többek között – az alábbiakról döntött:
-

-

„Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú
„Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című
pályázattal összefüggésben” a Bástya Millenium Zrt.-vel (székhely: 1163 Budapest, Cziráki u. 2632.) 2015. augusztus 26. napján megkötött vállalkozási szerződést annak V.12. és IX.2. pontjai
alapján a mai nappal (2015. december 29.) azonnali hatállyal felmondja a vállalkozó késedelme,
illetve nem teljesítése, mint folyamatos és súlyos szerződésszegő magatartása miatt, valamint a
vállalkozási szerződés V.2. pontjában foglalt további kötelezettségei megszegése miatt;
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és
energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal
összefüggésben” felhatalmazta a polgármestert, hogy a projekthez kapcsolódó megkötött
szerződések – kivéve a kivitelezésre a Bástya Millenium Zrt-vel megkötött szerződést –
megszüntetésére az egyeztető tárgyalásokat kezdje meg.

A Képviselő-testületi felhatalmazás alapján az önkormányzat megkezdte a vállalkozókkal az egyeztetéseket.
Ezen egyeztetések eredményeként felek között létrejött az alábbi megállapodás:
1./ Megállapodó felek a közöttük 2015. november 24. napján megkötött vállalkozási szerződést –
figyelemmel a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6. könyvének 212.§-ára - a mai napon
közös megegyezéssel megszüntetik.

2./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy megrendelő az 5./ pontban foglaltak szerint megfizet
vállalkozó részére a vállalkozási szerződés aláírása után kifejtett teljesítésével felmerült arányos vállalkozói
díjat, azaz nettó 3.900.000.-Ft+Áfa, azaz nettó Hárommillió-kilencszázezer forint +Áfa összeget.
3./ A vállalkozó vállalja, hogy az elvégzett tevékenysége kapcsán általa fejlesztett és előállított műveket,
termékeket átadja megrendelő részére azzal, hogy az azok feletti teljes, azaz időbeli és földrajzi korlátozás
nélküli szellemi alkotások feletti rendelkezési jogról kifejezetten lemond, és azt átadja az önkormányzat
részére.
4./ Vállalkozó kijelenti, hogy a 2./ pontban megjelölt vállalkozói díj kifizetése esetén a vállalkozási
szerződésből eredően megrendelővel szemben semminemű további igénye, követelése nincs és ilyet a
jövőben sem támaszt.
5./ Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa fejlesztett és létrehozott műveket és termékeket
megrendelő által olvasható, használható formában és adathordozókon átadja megrendelő részére a jelen
megállapodás aláírását követő 5 naptári napon belül.
Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a művek, termékek átadása után kiállított teljesítési igazolás
alapján 30 napon belül átutalja a 2./ pontban meghatározott vállalkozói díjat.
7./ Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után, szabad akarattal, a vonatkozó jogszabályok teljes
ismeretében kötötték meg, és jelen megállapodás valós ügyleti akaratukat tartalmazza.
8./ Jelen megállapodást Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 5/2016. (I. 14.) számú
határozatával jóváhagyta.
9./ Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Hatvan, 2016. január 15.
Hatvan Város Önkormányzata
Képv.: Horváth Richárd, polgármester
megrendelő
Határozat száma

SAKKMED Kft.
képv.: Balázs Gábor, ügyvezető
vállalkozó
: 6/2016. (I. 14.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák
megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ
kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben a TELEMAT Kft.-vel megkötött adásvételi
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint
hozzájárul.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező
adásvételi szerződést közös megegyezéssel megszüntető okiratot és felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására, valamint 4.496.400,-Ft+ÁFA vételár szerződés szerinti megfizetésére.
Pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe beépítésre kerül.”
Határidő
Felelős

: azonnal (okirat aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

(A 6/2016. (I. 14.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 7/2016. (I. 14.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák
megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ
kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben a CENTER.HU Információ-Technológiai Kft.-vel
megkötött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez a jelen határozat
mellékletében foglaltak szerint hozzájárul.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező
vállalkozási szerződést közös megegyezéssel megszüntető okiratot és felhatalmazza a polgármestert annak

aláírására, valamint 5.653.195,-Ft+ÁFA vállalkozói díj, valamint 284.455,-Ft+ÁFA kárátalány jogcímén történő
szerződés szerinti megfizetésére.
Pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe beépítésre kerül.”
Határidő
Felelős

: azonnal (okirat aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

(A 7/2016. (I. 14.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 8/2016. (I. 14.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák
megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ
kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel
megkötött megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez a jelen határozat mellékletében
foglaltak szerint hozzájárul.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező
megbízási szerződést közös megegyezéssel megszüntető okiratot és felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására, valamint 1.360.000,-Ft+ÁFA megbízási díj szerződés szerinti megfizetésére.
Pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe beépítésre kerül.”
Határidő
Felelős

: azonnal (okirat aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

MEGÁLLAPODÁS
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSÉRE
amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről:
Hatvan Város Önkormányzata
- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- KSH stat. számjel: 15729394 -8411-321-10
- adószám: 15729394-2-10
- bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.: 10403538-49575051-56561001
- képviseli: Horváth Richárd polgármester, mint megbízó ( a továbbiakban
megbízó)
másrészről:
MÉDIA-HATVAN NONPROFIT KÖZHASZNÚ Kft.
- székhelye: 3000 Hatvan, Madách u.12.
- adószáma: 23045741-2-10
- bankszámlaszám: 10403538-00027632-00000002
- képviseli: Bagyinszki Gyula, ügyvezető, önálló cégjegyzési joggal, mint megbízott (a
továbbiakban: megbízott)
között az alábbi feltételekkel:
Előzmények:
Megállapodó felek egyezően adják elő, hogy közöttük 2015. november 11. napján megbízási szerződés jött
létre, melynek tárgya az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszer
KEOP-6.5.0/14-2015-0001 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs rendszer
kialakítása Hatvan városában” című kiemelt pályázattal kapcsolatban kötelező nyilvánosság biztosítása volt.
A projekt megvalósítására Hatvan Város Önkormányzata támogatási szerződést kötött Nemzeti fejlesztési
Minisztériummal( a továbbiakban: NFM.)
Az NFM 2015. november 24-én rendkívüli helyszíni ellenőrzést tartott, melynek során a kivitelezés
állapotát, dokumentációját, az ATL-kommunikációra, és BTL-kommunikációra vonatkozó tevékenységek
előrehaladottsági állapotát vizsgálták, valamint a kivitelezés helyszínen történő megtekintésére került sor. A
rendkívüli helyszíni ellenőrzésen 3 fős ellenőri csoport jegyzőkönyve alapján – többek között -

megállapították, hogy a Kivitelező jelentős elmaradásban van, az ellenőrzéskori készültségi fokot 30%ra állapították meg, a szerződésben rögzített ütemtervéhez képest.
A helyszíni ellenőrzést követően a Közreműködő Szervezet 2015. december 3. napján kelt levelében arról
értesítette Önkormányzatunkat, hogy 2015. december 8. napjáig Intézkedési tervet kell összeállítania.
Az Önkormányzat fenti kötelezettségének határidőben eleget tett, az NFM 2015. december 11. napján az
Önkormányzat által benyújtott Intézkedési tervet elfogadta, ennek ellenére az NFM Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes 2015. december 18-án kelt és 2015.
december 23-án kézhezvett levelében értesítette a kedvezményezettet, hogy a tárgyban meghatározott
Támogatási Szerződéstől eláll. Fentiekre tekintettel Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. december 29. napján rendkívüli ülést tartott, ahol – többek között – az alábbiakról döntött:
-

-

„Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú
„Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című
pályázattal összefüggésben” a Bástya Millenium Zrt.-vel (székhely: 1163 Budapest, Cziráki u. 2632.) 2015. augusztus 26. napján megkötött vállalkozási szerződést annak V.12. és IX.2. pontjai
alapján a mai nappal (2015. december 29.) azonnali hatállyal felmondja a vállalkozó késedelme,
illetve nem teljesítése, mint folyamatos és súlyos szerződésszegő magatartása miatt, valamint a
vállalkozási szerződés V.2. pontjában foglalt további kötelezettségei megszegése miatt;
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és
energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal
összefüggésben” felhatalmazta a polgármestert, hogy a projekthez kapcsolódó megkötött
szerződések – kivéve a kivitelezésre a Bástya Millenium Zrt-vel megkötött szerződést –
megszüntetésére az egyeztető tárgyalásokat kezdje meg.

A Képviselő-testületi felhatalmazás alapján az önkormányzat megkezdte a vállalkozókkal az egyeztetéseket.
Ezen egyeztetések eredményeként felek között létrejött az alábbi megállapodás:
1./ Megállapodó felek a közöttük 2015. november 11. napján megkötött megbízási szerződést – figyelemmel
a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6. könyvének 212.§-ára - a mai napon közös
megegyezéssel megszüntetik.
2./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy megbízó az 5./ pontban foglaltak szerint megfizet megbízott
részére a megbízási szerződés aláírása után kifejtett teljesítésével felmerült arányos megbízási díj jogcímén
nettó 1.360.000,- Ft +ÁFA azaz nettó Egymillió-háromszázhatvanezer forint +ÁFA összeget.
3./ A megbízott vállalja, hogy az elvégzett tevékenysége kapcsán általa fejlesztett és előállított műveket,
termékeket átadja megbízó részére azzal, hogy az azok feletti teljes, azaz időbeli és földrajzi korlátozás
nélküli szellemi alkotások feletti rendelkezési jogról kifejezetten lemond és azt átadja megbízó részére.
4./ Megbízott kijelenti, hogy a 2./ pontban megjelölt megbízási díj kifizetése esetén a megbízási szerződésből
eredően megbízóval szemben semminemű további igénye, követelése nincs és ilyet a jövőben sem támaszt.
5./ Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az általa fejlesztett és létrehozott művek és termékeket
megbízó által olvasható, használható formában és adathordozókon átadja megbízó részére a jelen
megállapodás aláírását követő 5 naptári napon belül. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az általa, de
a megbízó javára lejegyzett aldomain neveket térítésmentesen és minden ehhez fűződő jogáról lemondva
megbízó részére átadja, valamint ezen átadás adminisztrációs feladatainak elvégzésében tevékenyen eljár és
közreműködik.
Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a művek, termékek átadása után kiállított teljesítési igazolás
alapján 30 napon belül átutalja a 2./ pontban meghatározott megbízási díjat.
6./ Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után, szabad akarattal, a vonatkozó jogszabályok teljes
ismeretében kötötték meg, és jelen megállapodás valós ügyleti akaratukat tartalmazza.

7./ Jelen megállapodást Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 8/2016. (I. 14.) számú
határozatával jóváhagyta.
8./ Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Hatvan, 2016. január 15.
Hatvan Város Önkormányzata
Képv.: Horváth Richárd, polgármester
megbízó
Határozat száma

MÉDIA-HATVAN NONPROFIT Kft.
képv.: Bagyinszki Gyula, ügyvezető
megbízott
: 9/2016. (I. 14.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy NOUV Kft.-vel (székhely:
3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) és a COHESION Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel (1056 Budapest, Váci u. 42.
4/1.) a „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú
„Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal
összefüggésben a projektmenedzsment, illetve a műszaki ellenőri feladatok ellátására 2014. december 19. napján
és 2015. május 11. napján megkötött megbízási szerződések megszüntetése iránt intézkedjen, azzal, hogy
amennyiben fenti megbízottak szerződésszegő magatartása esetlegesen felmerül, úgy szerződésszegő
magatartásuk miatt, illetve alatt bekövetkezett minden az Önkormányzatot ért kár megtérítése iránt kártérítési
igényt kíván érvényesíteni.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a NOUV Kft.-vel és a
COHESION Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel szemben az Önkormányzat esetleges fenti igényeinek
érvényesítése érdekében szükséges jogi eljárásokat megindítsa (peren kívüli egyeztetések, peres és nem peres
eljárások), azzal, hogy annak eredményéről utólagosan a soron következő testületi ülésen számoljon be és a
megszüntető okiratokat jóváhagyás érdekében nyújtsa be a képviselő-testület részére.”
Határidő
Felelős

: azonnal (tárgyalások megkezdésére)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 10/2016. (I. 14.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletében foglalt ingóságokat összesen
1.141.440,- Ft + ÁFA vételárért a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) részére értékesíti.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására.”
Határidő
Felelős

: azonnal (adásvételi szerződés aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

(A 10/2016. (I. 14.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma

: 11/2016. (I. 14.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Környezeti és Energetikai Információs Központ kialakítása
Hatvan városában” megszakított kivitelezésű projekt munkaterület visszaadásával összefüggően a korábbi
szakértői feladatok kiegészítésével a P&D Mérnöki és Tanácsadó Kft.-t (székhely: 2890 Tata, Bláthy Ottó u. 21.
2/9.) bízza meg bruttó 406.400,- Ft összegben.
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében előirányzott szakértői vélemények
beszerzése költséghelyen kerül biztosításra.”
Határidő
Felelős

: 2016. január 20.
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 12/2016. (I. 14.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Magyar Kézilabda Szövetség
által meghirdetett Országos Tanterem Felújítási Programjához. A maximálisan igényelhető támogatási összeg 20
millió forint. A pályázat benyújtásához pályázati biztosítékként 200 000,-Ft befizetése szükséges, mely Hatvan
Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésébe beépítésre kerül. A pályázat során a gazdagodás elismert
összegének a 30%-a, melyet az MKSZ által megjelölt számlaszámra kell átutalni Hatvan Város
Önkormányzatának 2016. évi költségvetésébe beépítésre kerül. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét a pályázat benyújtására és a pályázathoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.”

Határidő
Felelős

: 2016. január 15. (pályázat benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 13/2016. (I. 14.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Kézilabda Szövetség által meghirdetett Országos
Tornaterem Felújítási programjához benyújtandó pályázat lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A
munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt
eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni.
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll:
1. Lestyán Balázs alpolgármester;
2. Schósz Gabriella irodavezető;
3. Tóth Ivett osztályvezető;
4. Jagodics István intézményvezető.”
Határidő
Felelős

: azonnal (munkacsoport megalakulására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 14/2016. (I. 14.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 200.000,- Ft támogatást nyújt a Maassluis-Hatvan
Testvérvárosi Egyesület számára a „Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016.” című pályázaton
való induláshoz. Az összeg a Testvérvárosi keret költségsoron az önkormányzat 2016. évi költségvetésébe
beépítésre kerül.”
Határidő
Felelős

: 2016. január 15.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Határozat száma

: 15/2016. (I. 14.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TR KRAFT Kft.-vel (székhely: 3200
Gyöngyös, Jószerencsét u. 24. 3/2.) a Kossuth téren lévő jégpályát lefedő sátortető hóeltakarítási munkálataira
megkötött vállalkozási szerződést – közös megegyezéssel – megszünteti.”
Határidő
Felelős

: 2016. január 14.
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 16/2016. (I. 14.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren lévő jégpályát lefedő sátortető hóeltakarítási
munkáival a Kékes Kutató Mentő Alapítványt (székhely: 3261 Abasár, Vörösmarty út 66.) bízza meg 180.000,-Ft
(0 % ÁFA)/alkalom egységáron 1.080.000,-Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 741/2015. (X.29.) számú határozata alapján a pénzügyi
forrás rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2016. január 14. (megrendelésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 17/2016. (I. 14.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Kossuth téren elhelyezésre került
jégpályára történő belépéshez szükséges további 10.000 db karszalag beszerzését az Euroko, spol. s r.o-tól
(székhely: Hlavná 116. 079 01 Veľké Kapušany Szlovákia) 60.000,-Ft (0% ÁFA) összegben.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 741/2015. (X.29.) számú határozata alapján a pénzügyi
forrás rendelkezésre áll.”
Határidő
Felelős

: 2016. január 22. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 18/2016. (I. 14.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának
környezetrendezéséhez kapcsolódó projekt műszaki ellenőri feladatainak elvégzésével a Tér Mérnöki Iroda Bt.-t

(székhely: 2030 Érd, Kankalin utca 20. A. ép.) bízza meg 300.000,- Ft (alanyi ÁFA-mentes) összegben, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében előirányzott, áthúzódó feladatok között
szereplő „Polgármesteri Hivatal előtti térburkolat cseréje, akadálymentesítése” költséghelyen kerül biztosításra.”
Határidő
Felelős

: 2016. január 20.
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

FELELŐS KIADÓ: Horváth Richárd polgármester
Szerkesztette: Lukács László
Készült: 45 példányban
Szerkesztőség: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

