
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2013. január 14-én 10.00 órakor a Hatvani  Polgármesteri Hivatal 
kistermében tartott rendkívüli nyílt 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

- 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  van  jelen), 
megnyitotta az ülést. 
A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök 
mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Papp István elnök javasolta, hogy a 
jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag Lestyán Balázs legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a 
javaslatról.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 
Lestyán Balázst a jegyzőkönyv aláírójaként.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   4  /2013.     (I.   14  .)     számú   – 4 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága 2013. január 14-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés a „Villamosenergia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó 
döntésekről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

2. Előterjesztés az „Új vasúti híd átépítése, valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének 
átépítése tárgyú pályázathoz szükséges Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban meghozandó közbenső döntésről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

3. Előterjesztés az „Új vasúti híd építése, valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének 
átépítéséhez szükséges engedélyes tervek elkészítése, továbbá műszaki állapot felmérés 
megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó közbenső döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő 1-3. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester



Előadó 1-3. napirendi pontig: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és 
pályázati osztályvezető  

Határidő: 2013. január 14. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Villamosenergia beszerzése”  tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó 
döntésekről

dr. Borbás Zsuzsanna: A „Villamosenergia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásunk lezajlott. 
Kettő darab ajánlat érkezett az ajánlattételi határidő lejártáig: az MVM Partner 
Energiakereskedelmi Zrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. ajánlata. Itt a bírálati szempont szerinti ajánlati elem 
az ajánlati ár volt, nettó Ft/kWh. Az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. ajánlata volt jóval 
kedvezőbb: 19,45 Ft, míg az ÉMÁSZ Nyrt.-é 21,72 Ft. Az ajánlatkérő megvizsgálta az ajánlatokat, 
mindenféle szempontból hiánytalanok voltak és értékelésre alkalmasak, hiánypótlási felhívásra 
nem volt szükség. Tekintettel arra, hogy az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. ajánlata a 
kedvezőbb, javasolt őt a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének nyilvánítani, második 
helyezettnek pedig az ÉMÁSZ Nyrt.-t.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5/2013. (I. 14.) számú – 4 „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 734/2012. (XI. 13.) számú határozata alapján indult, „Villamosenergia 
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében 
nyertes ajánlattevőnek az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei 
út 207-209.) 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 19,45.-Ft + ÁFA / kWh 
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  734/2012. (XI.  13.)  számú határozata alapján indult,  „Villamosenergia 
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében 
második helyezett ajánlattevőnek az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (3525 Miskolc, 
Dózsa  György  út  13.) 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 
második legalacsonyabb összegű  ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, azaz 21,72.-Ft + ÁFA / 
kWh ajánlati ár összeget. 

Határidő: 2013. január 15. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

2./ napirendi pont
Előterjesztés az „Új vasúti híd átépítése, valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének 
átépítése tárgyú pályázathoz szükséges Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése”  tárgyú 
közbeszerzési eljárásban meghozandó közbenső döntésről



dr. Borbás Zsuzsanna: Folyamatban van a 3-as és 21-es főút kereszteződésének átépítése, illetve új 
vasúti híd építése tárgyú pályázatunk előkészítése. Az előkészítés során a képviselő-testület két 
közbeszerzési eljárás indításáról döntött. Az egyik a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány 
elkészítése. Az eljárás folyamatban van, jelenleg ott tartunk, hogy az ajánlattételi határidőig két 
darab ajánlatot nyújtottak be, mégpedig a GEKKÓ Consulting Kft., illetve a PRO URBE Kft. és 
FORRÁS UNIÓ KFT. mint Konzorcium. Dönteni kell a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságnak arról, hogy ezek az ajánlatok érvényesek és megkezdhetők a tárgyalások az 
ajánlattevőkkel. 

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 6/2013. (I. 14.) 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 607/2012. (IX. 12.) számú határozata alapján indult, az „Új vasúti híd 
átépítése, valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének átépítése tárgyú pályázathoz 
szükséges Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése”  tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója 
megállapítja, hogy a GEKKÓ Consulting Kft. (1125 Budapest, Istenhegyi út 59-61.) és a PRO 
URBE KFT. FORRÁS UNIÓ KFT. Konzorcium (1034 Budapest, Szomolnok utca 14.) ajánlattevők 
tekintetében az ajánlattevőkkel szemben kizáró ok nem áll fenn, alkalmasak a szerződés 
teljesítésére, így a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdése alapján 
mindkét ajánlattevővel megkezdhetők a tárgyalások.

Határidő: 2013. január 14. (tárgyalások lefolytatására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

3./ napirendi pont 
Előterjesztés az „Új vasúti híd építése, valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének 
átépítéséhez szükséges engedélyes tervek elkészítése, továbbá műszaki állapot felmérés 
megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó közbenső döntésről 

dr. Borbás Zsuzsanna: Ugyanarról a pályázatról van szó, itt az engedélyes tervek megrendelése 
tárgyában indult közbeszerzési eljárás, viszont itt már egy közösségi eljárás szerint lefolytatandó 
eljárást indítottunk, mégpedig gyorsított közbeszerzési eljárást. Ennek az eljárásnak az a menete, 
hogy első körben a cégek arra jelentkeznek, hogy ők kívánnak pályázni, tehát arra nyújtanak be 
egy pályázatot, hogy ők alkalmasak arra, hogy ajánlatot tudjanak benyújtani. Három darab 
részvételi jelentkezést nyújtottak be, ebből a háromból kettő hiányos volt, tehát hiánypótlásra volt 
szükség, sem műszaki, sem szakmai szempontból nem feleltek meg az ajánlati felhívásban foglalt 
feltételeknek és ezeket a hiányokat nem is tudták pótolni, tehát ebben a határozatban arról kellene 
dönteni, hogy a Főmterv Mérnöki Tervező Zrt., illetve a Via Futura Kft. részvételi ajánlata 
érvénytelen és a Speciálterv Építőmérnöki Kft. részvételi ajánlata érvényes, tehát a Speciálterv 
Építőmérnöki Kft. nyújthat be ajánlatot, ami alapján már értékelünk.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 7/2013. (I. 14.) számú – 4 „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 608/2012. (IX. 12.) számú határozata alapján indult, az „Új vasúti híd 
építése, valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének átépítéséhez szükséges engedélyes 
tervek elkészítése, továbbá műszaki állapot felmérés megrendelése”  tárgyú közbeszerzési eljárás 
döntéshozója megállapítja, hogy a Főmterv Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház utca 
37.) részvételre jelentkezése a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősül, 
tekintettel arra, hogy a megjelölt hiányok pótlásának elmulasztásának következtében a részvételi 
jelentkezése nem felel meg a felhívásban és dokumentációban foglalt feltételeknek.



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 608/2012. (IX. 12.) számú határozata alapján indult, az „Új vasúti híd 
építése, valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének átépítéséhez szükséges engedélyes 
tervek elkészítése, továbbá műszaki állapot felmérés megrendelése”  tárgyú közbeszerzési eljárás 
döntéshozója megállapítja, hogy a Via Futura Kft. (1111 Budapest, Zenta utca 1.) részvételre 
jelentkezése a Kbt. 74. § (1) bekezdés d) és e) pontjai alapján érvénytelennek minősül, tekintettel 
arra, hogy a részvételre jelentkező nem felel meg a P/4. pénzügyi-gazdasági alkalmassági 
feltételnek, továbbá nem állapítható meg az M/1. a) és M/1. b) műszaki-szakmai alkalmassági 
feltételeknek való megfelelősége.

3.) 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 608/2012. (IX. 12.) számú határozata alapján indult, az „Új vasúti híd 
építése, valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének átépítéséhez szükséges engedélyes 
tervek elkészítése, továbbá műszaki állapot felmérés megrendelése”  tárgyú közbeszerzési eljárás 
döntéshozója megállapítja, hogy a Speciálterv Építőmérnöki Kft. (1031 Budapest, Nimród utca 7.) 
részvételre jelentkezővel szemben kizáró ok nem áll fenn, alkalmas a szerződés teljesítésére, így a 
Kbt. 86. § (1) bekezdése alapján részére megküldhető az ajánlattételi felhívás.

Határidő: 2013. január 14. (az ajánlattételi felhívás 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 10.15 órakor befejezettnek 
nyilvánította.

K.m.f.

__________________________________     __________________________________  
        Lestyán Balázs Papp István

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési    Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  
                     Bizottság tagja             Bizottság elnöke        


