
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2012. augusztus  15-én 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal 
kistermében tartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Lestyán Balázs tag
- Marján János tag
- Bagi Miklós tag

Igazoltan távol maradt: Mikó János tag

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
- dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető

Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából 4  fő jelen van), 
megnyitotta az ülést. 

Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat,  módosítás nem volt, a bizottság az alábbi 
határozatot hozta:

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  629/2012.  (VIII.  15.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága 2012. augusztus 15-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította 
meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés „Hatvan, Vitális Mór utca építése”  tárgyú közbeszerzési eljárásban 
meghozandó döntésről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető

2. Előterjesztés Papp István önkormányzati képviselői kerete egy részének felhasználásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

Határidő: 2012. augusztus 15.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke



1./ napirendi pont 
Előterjesztés „Hatvan, Vitális Mór utca építése” tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó 
döntésről

dr. Borbás Zsuzsanna: A Vitális Mór utca építése tárgyú közbeszerzési eljárás jelenleg 
folyamatban van. Most ott tartunk, hogy beérkeztek az ajánlatok: a GEOGÉP Építőipari Kft., a HE-
DO Kft., a LIQUID ENERGY Kft. és a TENGELY-KÖZMŰ Kft. ajánlata. Az ajánlatkérő 
megvizsgálta mind a négy ajánlatot és hiánypótlásra szólította fel az ajánlattevőket. Egy 
ajánlattevő, a TENGELY-KÖZMŰ Kft. nem tett eleget a hiánypótlásnak, mivel nem adott pontos 
választ arra, hogy műszaki-szakmai szempontból alkalmas-e, ami az ajánlati felhívásban szerepelt, 
tehát  az alkalmassági kritériumnak megfelel-e, így érvényteleníteni kell a Kbt. szerint az ő 
ajánlatát. Ezt azért most kell megtenni, mert itt tárgyalásos eljárásról van szó és csak azokat az 
ajánlattevőket lehet a tárgyalásra meghívni, akik érvényes ajánlatot tettek. Ahhoz, hogy a 
TENGELY-KÖZMŰ Kft.-t ne hívjuk meg, meg kell állapítani, hogy az ajánlata érvénytelen, ezért 
kellett most ezt a rendkívüli bizottsági ülést összehívni.
Marján János: Volt egy árbevétel, meg hasonlók voltak beleírva és nem nagyon értettem, nem 
erről szólt ez a műszaki összetétel, ha jól olvastam.
dr. Borbás Zsuzsanna: Itt az volt a probléma, hogy az ajánlati felhívásban, amit itt be is idéztünk, 
leírtuk, hogy az ajánlattevő műszaki-szakmai szempontból akkor alkalmatlan, ha összesen 
legalább 1 db, min. nettó 15 millió Ft értéket elérő, szerződésszerűen teljesített, útépítés tárgyú 
referenciával nem rendelkezik. Az ajánlattevő az ajánlatában erről nem nyilatkozott.
Marján János: Az eredeti ajánlatában?
dr. Borbás Zsuzsanna: Igen, ezért felszólította hiánypótlásra az ajánlatkérő, aminek ő nem tett 
eleget. Ilyen esetben a Kbt. szerint a meglévő ajánlatát kell figyelembe venni, de az alapján nem 
állapítható meg, hogy ennek a kritériumnak megfelel-e, erre adtunk neki lehetőséget, de nem élt 
vele, ezért érvénytelenné kell nyilvánítani.
Marján János: Se szóban, sehogy?
dr. Borbás Zsuzsanna: Sehogy, nem is jelzett semmit, mindenki más határidőre pótolta. 

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  630/2012.  (VIII.  15.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 365/2012. (V. 31.) számú határozata alapján indult, „Hatvan, Vitális Mór 
utca építése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében 
a TENGELY-KÖZMŰ Kft. (3300 Eger, Kőlyuktető, 0715/3 hrsz.) ajánlatát a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény 74. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja, 
tekintettel arra, hogy az ajánlat tartalma alapján nem állapítható meg, hogy az ajánlattevő 
megfelel-e a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki-szakmai alkalmassági követelménynek.

Határidő: 2012. augusztus 16. (az ajánlat érvénytelenségéről szóló ajánlatkérői döntés        
     megküldésére)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

2./ napirendi pont 
Előterjesztés Papp István önkormányzati képviselői kerete egy részének felhasználásáról 

Papp István: Itt több, mint 200 m-es járdajavításról van szó a Határ u. - Új utca - Móricz Zs. u. 
sarkán. 30 éve nem történt ott semmi, betervezésre fog kerülni ide egy kamera elhelyezése is. A 
maradék képviselői keretem összege 900.000,- Ft, látni, hogy mekkora árkülönbségek vannak, de 
898.140,- Ft-ból megcsinálják 1 m szélességben a járdajavítást. Én elcsodálkoztam az 1.820.758,- Ft-
os ajánlaton, meg is kérdezték, hogy mi újság, amikor kitették a padot a buszmegállóba és a 



Doktay u. - Bem u. sarkához. Én mondtam, hogy ennyi pénz nincsen 200 m járda javítására.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  631/2012.  (VIII.  15.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, Móricz Zsigmond utcai járda 
javításával a Zagyva Bau Kft.-t (székhely: 3031 Zagyvaszántó, Arany J. u. 21.) bízza meg bruttó 
898.140,- Ft összegben.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a képviselői keret költséghelyen 
rendelkezésre áll.

Határidő: 2012. augusztus 31. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
              Iroda útján

Több napirendi  pont  nem lévén Papp István  elnök  megköszönte  a  jelenlévők részvételét  és  a 
Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  rendkívüli  ülését  9.15  órakor  befejezettnek 
nyilvánította. 

K.m.f.

__________________________________     __________________________________  
Papp István                      Jávorkáné Jenei Katalin

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési            jegyzőkönyvvezető  
                      Bizottság elnöke        


