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Szám: HAT/394-________/2022. 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a „Hatvani Strandfürdő területén található hidegvizes kút melléfúrásos felújítása” elnevezésű 

közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről  
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hatvan Város Önkormányzata a 2022. év során a Hatvani Strandfürdő területén több beruházást is 

megvalósít. Ennek keretében már elkészült az úszómedence hidegburkolatának a felújítása, továbbá 

augusztus hónapban megkezdődött a használati melegvíz megújuló energia hasznosítással történő 

hőellátására vonatkozó kivitelezés.  

 

A fejlesztésekhez kapcsolódóan Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 318/2021. (XII. 

16.) sz. határozatban döntött arról, hogy „Hatvani Strandfürdő területén található hidegvizes kút 

melléfúrásos felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, 

hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beruházás elfogadott becsült értéke nettó 44.762.307.-Ft. 

 

Az eljárás elindításáról szóló határozatban kijelölésre kerültek az ajánlatok szakmai értékelését 

elvégző Bíráló Bizottság tagjai. 

 

Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás elindításakor a Bíráló Bizottságba kijelölt tagok közül 

Baranyi Lajosné már nem áll munkaviszonyban a Hatvani Polgármester Hivatallal, ezért helyette az 

ajánlatok megfelelő értékelése érdekében új tag kijelölése 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 318/2021. (XII. 16.) számú határozatát módosítja, 

és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvani Strandfürdő területén található 

hidegvizes kút melléfúrásos felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend 

szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó nettó 44.762.307.-Ft + ÁFA, összesen bruttó 56.848.130.-Ft. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás bruttó 57.000.000.-Ft összegben Hatvan Város 

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

mellékletben szereplő felhalmozási kiadások között a „Strand fejlesztés - hidegvizes kút fúrása, 

tömedékelések” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Strandfürdő területén található 

hidegvizes kút melléfúrásos felújítása” elnevezésű, nettó 44.762.307.-Ft becsült értékű, nemzeti 

eljárásrend szerinti, hirdetmény nélkül 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.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
3.) Papp Csaba, beruházási ügyintéző; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 

 
Határidő: 2022. szeptember 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

Hatvan, 2022. augusztus 23. 
 

 

 Horváth Richárd 
polgármester 

Látta: 
 dr. Kovács Éva 
 jegyző 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




