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ELŐTERJESZTÉS 

a „Futópálya kialakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről  
 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Hatvan városban rendkívül aktív a futóélet, sok tagja van a népszerű Fut60 Sport Egyesületnek és az 
általa szervezett közösségi futásoknak, a városi futórendezvényeknek (Futófesztivál, Félmaraton) is. A 

futáshoz azonban jelenleg csak a kerékpárutak és a járdák állnak rendelkezésre, így egy futópálya 

építésére vonatkozó lakossági igény már többször felmerült. Ennek teljesítése érdekében Hatvan Város 

Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. 
által meghirdetett Országos Futópálya-építési Programra, amely során az AOFK-1.1.1-21-2021-00012 

azonosítószámú támogatási kérelem 2022. február 4. napján támogatást nyert.  

A Zagyva-ligetben található kültéri fitneszpark nagy népszerűségnek örvend, azt sokan használják, 
ezért ezt a sportolásra alkalmas területet kívánja az önkormányzat bővíteni a futópályával, amely a 

Grassalkovich út felőli oldalon indul és a fitneszpark, illetve a játszótér mellett elhaladva, a 

Kastélykert úti lakótelep mögötti ligetes részen megfordulva ugyanoda tér vissza. Az 1100 méter 
hosszú, 1,2 méter széles öntött gumi futópálya a megfelelő rétegrendre terített új aszfaltburkolatra épül 

majd szegélykövekkel. A beruházás értéke a beérkezett indikatív árajánlat alapján bruttó 71.621.356.-

Ft. Mivel a támogatás intenzitása 50 %, így bruttó 35.810.678.-Ft saját erőt kell biztosítani, amely az 

önkormányzat 2022. évi költségvetésébe betervezésre került. A pályázat megvalósításának ideje 2022. 
május 2. és december 31. között lehetséges, ezért a futópálya kivitelezését az önkormányzat a nyári 

időszakra tervezi, ennek eredményeként még idén birtokba vehetik az új pályát a futni vágyó 

hatvaniak. Az önkormányzat azt is vállalta, hogy az átadást követő 5 éves fenntartási időben évente 
legalább 4 alkalommal ingyenes futórendezvényt, közösségi futást vagy sportnapot szervez a 

futópályán. 

 
Az építési beruházás becsült értéke eléri a közbeszerzési értékhatárt, ezért közbeszerzési eljárást kell 

lefolytatni. 
A beruházás elvégzésére - annak becsült értékére tekintettel - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (Kbt.) rendelkezései alapján az önkormányzat, mint ajánlatkérő, hirdetmény nélküli 

eljárást alkalmazhat, amely során legalább öt gazdasági szereplőt kell felkérni ajánlattételre. 
 

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

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 „Futópálya kialakítása” elnevezésű 
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 56.394.769.-Ft + ÁFA, összesen bruttó 71.621.356.-Ft.  

A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás bruttó 35.810.678.-Ft összegben pályázati 

forrásból biztosított, az azon felül szükséges bruttó 35.810.678.-Ft Hatvan Város Önkormányzata 
2022. évi költségvetésébe betervezésre került. 
 

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Futópálya kialakítása” elnevezésű, nettó 
56.394.769.-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.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző; 
3.) Vojtek Nikoletta, pályázati ügyintéző; 

4.) Papp Csaba, beruházási és műszaki ügyintéző; 

5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határidő: 2022. március 14. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Hatvan, 2022. február 15. 
 
 

 Horváth Richárd 
polgármester 

Látta: 
 dr. Kovács Éva 
 jegyző 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 

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

kialakítása” elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó beszerzéshez, melynek becsült 

értéke nettó 56.394.769.-Ft + ÁFA, összesen bruttó 71.621.356.- Ft összeghez szükséges 

pénzügyi forrás bruttó 35.810.678.- Ft összegben pályázati forrásból biztosított, az azon 

felül szükséges bruttó 35.810.678.- Ft Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi 

költségvetésébe betervezésre került. 

 

 

Hatvan, 2022. február 15. 

 

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

                     gazdálkodási irodavezető 

 


