
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2012. június 18-án 13.00 órakor a Polgármesteri Hivatal kistermében 
tartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: 

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

Igazoltan távol maradt: Mikó János tag, Marján János tag

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
- 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 3  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  483/2012.  (VI.  18.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága 2012. június 18-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés „Gáz energia beszerzése”  tárgyában indított közbeszerzési eljárásban 
meghozandó döntésekről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

2. Előterjesztés „Multifunkciós irodatechnikai berendezések és kapcsolódó 
költségmenedzsment rendszer bérbevétele és teljes körű üzemeltetése, karbantartása, 
valamint stúdiótechnikai eszközök beszerzése és a kapcsolódó szolgáltatások 
megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésekről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

3. Előterjesztés a „Hatvan, Bástya úti parkoló építése”  tárgyában indított közbeszerzési 
eljárásban meghozandó döntésekről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő 1-3. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 1-3. napirendi pontig: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati 
osztályvezető

Határidő: 2012. június 18.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke



1./ napirendi pont 
Előterjesztés „Gáz energia beszerzése”  tárgyában indított közbeszerzési eljárásban 
meghozandó döntésekről

dr. Borbás Zsuzsanna: Lezajlott a „Gáz energia beszerzése”  tárgyú helyben központosított 
közbeszerzési eljárás. Két ajánlat érkezett: a FŐGÁZ Zrt.-től és a Magyar Telekom Nyrt.-től. Két 
részre bontottuk az eljárást, mégpedig a 20 m³/h alatti fogyasztási helyek, valamint a 20-100 m³/h 
közötti fogyasztási helyek gázenergia ellátásása tárgyában. A FŐGÁZ Zrt. az I. részre, tehát a 20-
100 m³/h közötti fogyasztási helyek gázenergia ellátására nyújtott be nettó 17.084.796,- Ft-os 
ajánlatot, viszont a II. részre nem nyújtott be, a Magyar Telekom Nyrt. pedig mindkét részre adott 
ajánlatot. Nem került sor hiánypótlásra, mindegyik ajánlat megfelelő volt minden szempontból, 
ezért az a javaslat, hogy az I. rész tekintetében, mivel a FŐGÁZ Zrt. ajánlata kedvezőbb 700 eFt-tal, 
mint a Magyar Telekom Nyrt. ajánlata, első helyezettként a FŐGÁZ Zrt.-t javasoljuk kihirdetni, 
második helyezettnek pedig a Magyar Telekom Nyrt.-t. A II. rész tekintetében, mivel egyedül csak 
a Magyar Telekom Nyrt. nyújtott be ajánlatot, az ő ajánlata nettó 4.420.900,- Ft összegű, őt kellene 
az eljárás nyertes ajánlattevőjévé kinevezni.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  484/2012.  (VI.  18.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
1. 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 141/2012. (III. 22.) számú határozata alapján indult, „Gáz energia 
beszerzése”  tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás I. része 
tekintetében nyertes ajánlattevőnek a FŐGÁZ Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) 
ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind 
pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata 
tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, azaz 17.084.796,- Ft + Áfa kalkulált ajánlati ár összeget. 

2. 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 141/2012. (III. 22.) számú határozata alapján indult, „Gáz energia 
beszerzése”  tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás I. része 
tekintetében második helyezett ajánlattevőnek a Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina 
Krt. 55.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, 
alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, 
és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, második 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, azaz 17.762.078,- Ft + Áfa kalkulált 
ajánlati ár összeget. 

Határidő: 2012. június 18. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  485/2012.  (VI.  18.)  számú  –  3  „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 141/2012. (III. 22.) számú határozata alapján indult, „Gáz energia 
beszerzése”  tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás II. része 
tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina Krt. 55.) 



ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind 
pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata 
tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, azaz 4.420.900,- Ft.  + Áfa kalkulált ajánlati ár összeget. 

Határidő: 2012. június 18. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

2./ napirendi pont 
Előterjesztés „Multifunkciós irodatechnikai berendezések és kapcsolódó költségmenedzsment 
rendszer bérbevétele és teljes körű üzemeltetése, karbantartása, valamint stúdiótechnikai 
eszközök beszerzése és a kapcsolódó szolgáltatások megrendelése”  tárgyú közbeszerzési 
eljárásban meghozandó döntésekről

dr. Borbás Zsuzsanna:  Ez a közbeszerzési eljárás szintén két részre lett osztva. Az I.  rész az a 
nyomtatópark, amit szeretnénk az önkormányzat részére beszerezni, illetve bérelni, a II. rész pedig 
a stúdiótechnikai eszközök, amik a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. részére kerülnének 
beszerzésre. Itt is több ajánlat érkezett. Az I. részre, a nyomtatókra az  Euro-Profil  Rendszerház 
Kft., illetve a Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. nyújtott be ajánlatot. Itt a havi 
bérleti  díj  volt  az  ajánlati  ár  és  a  Konica  Minolta  Magyarország  Üzleti  Megoldások  Kft.-é  a 
kedvezőbb,  amely  nettó  322.768,-  Ft/hó,  míg  az  Euro-Profil  Rendszerház  Kft.  ajánlata  nettó 
416.250,-  Ft/hó.  A II.  részre,  a  stúdiótechnikai  eszközökre az ARIZONA MPS Szolgáltató Kft., 
illetve a Studiotech Hungary Kft.  nyújtott  be ajánlatot.  Amikor az ajánlatkérő  megvizsgálta az 
ajánlatokat, megállapította, hogy a Studiotech Hungary Kft. esetében hiánypótlásra volt szükség. 
Ennek határidőre és maradéktalanul eleget is tett a cég, illetve az Euro-Profil Rendszerház Kft. 
esetén felvilágosítást kért, tisztázó kérdéseket tett fel, mert az ajánlattevő egyes termékek esetében 
termékismertetőket csatolt a pályázatához és nem volt egyértelmű, hogy milyen tipusú termékekre 
gondol. Határidőre nem adott felvilágosítást a cég, egyáltalán nem tisztázta a problémát és mivel 
nem  lehetett  megállapítani  azt,  hogy  milyen  típusú  termékeket  ajánl  az  ajánlattevő,  a  Bíráló 
Bizottság  kéri  a  döntéshozókat,  hogy  az  ő  ajánlatát  érvénytelennek  nyilvánítsák.  Ennek 
függvényében  megállapítható,  hogy  az  I.  rész  vonatkozásában,  tehát  a  nyomtató  beszerzés 
kapcsán a kedvezőbb ajánlatot a Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. adta, ezért 
javasolt  őt  az  eljárás  nyertesének  nyilvánítani,  második  helyezett  nincsen  az  Euro-Profil 
Rendszerház  Kft.  érvénytelen  ajánlata  miatt.  A  II.  rész  esetében  viszont  azt  javasolja  a  Bíráló 
Bizottság,  hogy nyilvánítsuk eredménytennek az  eljárást  tekintettel  arra,  hogy a becsült  érték, 
amire  forrást  biztosított  a  képviselő-testület,  nettó  14.956.692,-  Ft,  ehhez  képest  a  kedvezőbb 
ajánlatot  benyújtó  Studiotech  Hungary  Kft.  ajánlata  nettó  16.957.600,-  Ft,  tehát  az  ajánlati  ár 
meghaladja  a  rendelkezésre  álló  fedezetet.  Jagodics  Milán  a  Bíráló  Bizottság  tagja  kifejezetten 
javasolta egy új közbeszerzési eljárás kiírását, amiben jobban részekre kell bontani az eljárást és így 
még  kedvezőbb  ajánlatokat  tudnánk  kapni.  Tehát  kérem  a  bizottságot,  hogy  döntsenek  a 
közbeszerzési  eljárás  eredményéről.  A  multifunkciós  irodatechnikai  berendezések  esetében 
egyértelmű  a  helyzet.  Az  első  határozati  javaslat  az,  hogy  eredménytelen  az  Euro-Profil 
Rendszerház Kft. ajánlata, mivel nem pontosított a kérdésünkre, a második határozati javaslat az 
lenne,  hogy  nyertes  ajánlattevőnek  nyilvánítsuk  a  Konica  Minolta  Magyarország  Üzleti 
Megoldások Kft.-t, a harmadik határozati javaslat pedig, hogy eredménytelen legyen az eljárás. 
Lestyán Balázs: A becsült érték mennyi volt? 
dr. Borbás Zsuzsanna: Nettó 14.956.692,- Ft, majdnem 2 MFt a különbség.
Lestyán Balázs: Mi lenne, ha az eszközökre írnánk ki? 
dr. Borbás Zsuzsanna: Úgy akarjuk, tehát kiírnánk egy olyan közbeszerzési eljárást, ami már csak 
a stúdiótechnikán belül sokkal több részre bontaná.  A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
állította  össze  a  műszaki  tartalmat,  hogy  ő  így  kéri.  Jagodics  Milán  azt  nyilatkozta  a  Bíráló 
Bizottsági ülésen, hogy most jöttek rá, amikor beérkeztek az ajánlatok, hogy nem így kellett volna.
Lestyán Balázs: Azt kell mondani, hogy mivel a becsült értéknél a legkedvezőbb ajánlat is 2 MFt-



tal  több volt,  ezért  nincs  meg a  pénzügyi  fedezete  és  hogy az  önkormányzat  a  legkedvezőbb 
pénzügyi helyzetbe kerüljön, eszközönként javasoljuk kiírni.
dr. Borbás Zsuzsanna:  Javasolhatja végül is a bizottság, de ezt a képviselő-testület fogja kiírni, a 
következő képviselő-testületi ülésre előterjesztjük.
Lestyán Balázs: Akkor meg arról döntünk, hogy eredménytelen.
dr.  Borbás Zsuzsanna: Benne is van a határozati  javaslatban, hogy hivatkozik a közbeszerzési 
törvény  megfelelő  pontjára,  tehát  eredménytelennek  nyilvánítjuk  tekintettel  arra,  hogy  egyik 
ajánlattevő  sem  tett  az  ajánlatkérő  rendelkezésére  álló  anyagi  fedezet  mértékére  tekintettel 
megfelelő ajánlatot. 

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  486/2012.  (VI.  18.)  számú  –  3  „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  191/2012.  (III.  29.)  számú  határozata  alapján  indult,  „Multifunkciós 
irodatechnikai  berendezések  és  kapcsolódó költségmenedzsment  rendszer  bérbevétele  és  teljes 
körű üzemeltetése, karbantartása, valamint stúdiótechnikai eszközök beszerzése és a kapcsolódó 
szolgáltatások megrendelése” tárgyú közbeszerzési  eljárás döntéshozója,  a  tárgyi  közbeszerzési 
eljárás I.  része tekintetében  az Euro-Profil  Rendszerház Kft.  (1173 Budapest,  Határhalom u. 4.) 
ajánlatát a közbeszerzésekről  szóló 2011. évi CVIII.  törvény 74.§ (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a benyújtott ajánlatból - az ajánlatban feltüntetett 
néhány eszköz vonatkozásában - nem állapítható meg egyértelműen, hogy az ajánlattevő milyen 
típust ajánlott.

Határidő: 2012. június 18. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  487/2012.  (VI.  18.)  számú  –  3  „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  191/2012. (III.  29.)  számú  határozata  alapján  indult,  „Multifunkciós 
irodatechnikai  berendezések  és  kapcsolódó költségmenedzsment  rendszer  bérbevétele  és  teljes 
körű üzemeltetése, karbantartása, valamint stúdiótechnikai eszközök beszerzése és a kapcsolódó 
szolgáltatások megrendelése” tárgyú közbeszerzési  eljárás döntéshozója,  a  tárgyi  közbeszerzési 
eljárás  I.  része  tekintetében  nyertes  ajánlattevőnek  a Konica  Minolta  Magyarország  Üzleti 
Megoldások Kft. (1117 Budapest, Galvani u. 4.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az 
ajánlattevő  érvényes  ajánlatot  tett,  alkalmas  mind pénzügyi-gazdasági,  mind műszaki-szakmai 
szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati 
szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján 
alapuló, a legalacsonyabb összegű  ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, azaz  322.768.-Ft + Áfa 
ajánlati ár összeget. 

Határidő: 2012. június 18. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  488/2012.  (VI.  18.)  számú  –  3  „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 191/2012. (III. 29.) számú határozata alapján indult, „Multifunkciós 
irodatechnikai berendezések és kapcsolódó költségmenedzsment rendszer bérbevétele és teljes 



körű üzemeltetése, karbantartása, valamint stúdiótechnikai eszközök beszerzése és a kapcsolódó 
szolgáltatások megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési 
eljárás II. része tekintetében az eljárást a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 76. § (1) 
bekezdés c) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja tekintettel arra, hogy egyik ajánlattevő 
sem tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot.

Határidő: 2012. június 20. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

3./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Hatvan, Bástya úti parkoló építése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban 
meghozandó döntésekről

dr.  Borbás Zsuzsanna:  A Bástya úti  parkoló építése tárgyú közbeszerzési  eljárás nettó  becsült 
értéke 23.622.047,- Ft volt. Az eljárás során – ez egy meghívásos eljárás volt – kettő cég, a három 
közül, akit meghívtunk, nyújtott be ajánlatot: az ÉSZAK-ASZFALT Kft. és az ÉP-GÉP 2002 Kft. A 
becsült értékhez képest mindkét cég jóval magasabb ajánlatot adott, az egyik nettó 39.513.049,- Ft-
ról, a másik pedig nettó 45.931.206,- Ft-ról, tehát duplájáról, mint a mi becsült értékünk és ez csak a 
parkoló építés I. üteme. Itt is volt egy hiánypótlás az ÉSZAK-ASZFALT Kft. esetében, ennek eleget 
tett,  illetve  tárgyalási  fordulót  tartott  az  ajánlatkérő,  mivel  ez  meghívásos  eljárás  és  kötelező 
tárgyalást  tartani  az új  Kbt. szerint.  A tárgyalásra csak az ÉSZAK-ASZFALT Kft.  jött  el,  ebből 
kifolyólag úgy értékeltük,  hogy a másik cég fenntartja  a nettó 46 MFt-os ajánlatát,  az ÉSZAK-
ASZFALT Kft. pedig végső ajánlatot nyújtott be a tárgyalási fordulót követően és a végső ajánlata 
nettó 32.646.842,- Ft lett, ami még mindig 9 MFt-tal meghaladja a becsült értéket, ezért kérjük a 
bizottságot, hogy nyilvánítsa ezt eredménytelennek.
Papp István: Megcsinálják szerintem olcsóbban is. 

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  489/2012.  (VI.  18.)  számú  –  3  „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 192/2012. (III. 29.) számú határozata alapján indult, „Hatvan, Bástya úti 
parkoló építése”  tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárást 
eredménytelennek nyilvánítja a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 76. § (1) bekezdés 
c) pontja alapján, tekintettel arra, hogy egyik ajánlattevő sem tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló 
anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot.

Határidő: 2012. június 20. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere 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 13.25 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________     __________________________________  
Papp István                      Jávorkáné Jenei Katalin

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési            jegyzőkönyvvezető  
                      Bizottság elnöke        


