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ELŐTERJESZTÉS 

a „Futópálya kialakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről  
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 142/2022. (II. 24.) sz. határozatban döntött arról, 

hogy „Futópálya kialakítása” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli közbeszerzési 
eljárást indít, tekintettel arra, hogy Hatvan Város Önkormányzata az Aktív- és Ökoturisztikai 

Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. által meghirdetett Országos Futópálya-építési Program keretében 

benyújtott AOFK-1.1.1-21-2021-00012 azonosítószámú támogatási kérelme 2022. február 4. napján 

pozitív elbírálásban részesült, az elnyert támogatás összege bruttó 35.810.678.-Ft. 
Az építési beruházás becsült értéke nettó 56.394.769.-Ft + ÁFA, összesen bruttó 71.621.356.-Ft.  

 

A becsült érték meghatározása indikatív árajánlat megkérésével történt 2021. december hónapban. 
Tekintettel arra, hogy az ajánlatadást követően jelentősen megemelkedtek az építőiparban jellemző 

árak, az adott vállalkozástól 2022. április hónapban új indikatív ajánlat érkezett, amely alapján 

megállapításra került, hogy a beruházás becsült értéke megemelkedett nettó 77.695.828.-Ft + ÁFA, 
összesen 98.673.702.-Ft összegre. 

 

Mivel megváltozott a beruházás becsült értéke ezért az eljárást elindító határozat módosítása 

szükséges. 
 

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

alábbi határozati javaslatot elfogadni! 
 

Határozati javaslat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 142/2022. (II. 24.) számú határozatát módosítja, 
és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Futópálya kialakítása” elnevezésű 
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 77.695.828.-Ft + ÁFA, összesen 98.673.702.-Ft. 

A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás bruttó 35.810.678.-Ft összegben pályázati 
forrásból biztosított, azon felül bruttó 35.810.678.-Ft összegben saját forrás Hatvan Város 

Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben az 5. sz. 

mellékletben szereplő felhalmozási kiadások között, az „AOFK-1.1.1-21-2021-00012 Öntöttgumi 

futópálya kialakítása a Zagyva-ligetben” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Futópálya kialakítása” elnevezésű, nettó 

77.695.828.-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. május 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
Hatvan, 2022. április 26. 
 

 

 Horváth Richárd 
polgármester 

Látta: 
 dr. Kovács Éva 
 jegyző 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


