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ELŐTERJESZTÉS 

a „Hatvani Strandfürdő használati melegvízének hőellátása megújuló energia hasznosítással” 

elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről  
 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Hatvan, Teleki út 26. szám alatti 1661/18 hrsz.-ú ingatlanon (Hatvani Strandfürdő) meglévő 

termálvizes kút megszüntetésével egyidejűleg a gyermekmedence és az ülőmedence vízének 
hőellátásának módja tárgyában Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 19/2021. (VI. 24.) 

számú határozatában tanulmányterv elkészítéséről döntött. A tanulmányterv alapján a jelenlegi 

üzemeltetési mód, kihasználtság és megtérülés figyelembe vételével a hőellátás  leggazdaságosabbnak 
tűnő megoldása a megújuló energia felhasználása elektromos rendszerű levegő-víz hőszivattyús 

rendszerrel. A kiviteli terv szintű tervezési tevékenységgel Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-

testülete a 224/2021. (X. 28.) számú határozata alapján a NEDVÉNYES Mérnökiroda Kft.-t bízta 
meg. 

 
Az építési beruházás tárgyában érkezett tervezői költségbecslés alapján megállapításra került, hogy a 
kivitelezés becsült értéke (nettó 40.834.067.-Ft) a strandfürdő területén tervezett más kivitelezési 

munkákkal egybeszámítva eléri a közbeszerzési értékhatárt, ezért közbeszerzési eljárást kell 

lefolytatni. 
A beruházás elvégzésére - annak becsült értékére tekintettel - a közbeszerzésekről szóló 2013. évi 

CXLIII. törvény (Kbt.) rendelkezései alapján az önkormányzat, mint ajánlatkérő, hirdetmény nélküli 

eljárást alkalmazhat, amely során legalább öt gazdasági szereplőt kell felkérni ajánlattételre. 
 
Az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz esetleg szükséges 

pótmunkák ellenértékének elszámolása érdekében az ajánlatkérő 3%-os tartalékkeret lehetőséget 

szeretne biztosítani a megkötendő szerződésekben. A tartalékkeret biztosítása lehetővé teszi azt, hogy 
a kivitelezések során esetlegesen felmerülő, az árazott költségvetésben nem szereplő, de a megfelelő 

teljesítéshez szükséges munkák megrendelése tárgyában ne kelljen újabb közbeszerzési eljárást 

lefolytatni. A teljes beruházásnak a tartalékkerettel együttesen számolt becsült értéke nettó 

42.059.089.-Ft, ami bruttó 53.415.043-Ft. 
 

A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi 

költségvetésébe betervezésre kerül.  
 

Az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának értelmében a közbeszerzési eljárás lefolytatására, 

szervezésére, előkészítésének irányítására a Kbt. 27. §-ában foglaltaknak megfelelően legalább három 
tagú bíráló bizottságot kell létrehozni.  
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadni! 
 

 

 



 

Határozati javaslat 
 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvani Strandfürdő használati melegvízének 
hőellátása megújuló energia hasznosítással” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti 

eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 42.059.089.-Ft + ÁFA, összesen bruttó 53.415.043.-Ft. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetésébe betervezésre kerül.  
 

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Strandfürdő használati melegvízének 
hőellátása megújuló energia hasznosítással” elnevezésű, nettó 42.059.089.-Ft becsült értékű, nemzeti 

eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás 

megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 29/2021. (I. 27.) számú 
polgármesteri határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Johancsik Mónika, gazdálkodási irodavezető - a Bizottság elnöke; 
2.) Papp Csaba, beruházási ügyintéző; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határidő: 2022. február 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

 
Hatvan, 2022. január 24. 
 

 
 

Horváth Richárd 
polgármester 

Látta: 
 dr. Kovács Éva 
 jegyző 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 

Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy a „Hatvani 

Strandfürdő használati melegvízének hőellátása megújuló energia hasznosítással” 

elnevezésű közbeszerzési eljárás keretében megvalósítandó beszerzéshez (becsült érték: 

nettó 42.059.089,-Ft + ÁFA, összesen bruttó 53.415.043.- Ft), a szerződés teljesítéséhez 

szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe 

betervezésre kerül.  

 

 

Hatvan, 2022. január 25. 

 

               ….......................................................... 

                     gazdálkodási irodavezető 

 


