
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2014. május 20-án 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati 
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

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
- Dudásné Csikós Ágnes igazgatási osztályvezető

- 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   493  /2014.     (V.   20  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága 2014. május 20-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapítására a Hatvani Református 
Egyházközség részére

2. Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapítására a Hatvani Gesztenyéskert 
Óvoda részére

Előterjesztő 1-2. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 1-2. napirendi pontig: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető



3. Előterjesztés a ”Tisztítószerek beszerzése”  tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó 
döntésekről 

4. Előterjesztés az „Utántöltő anyagok beszerzése”  tárgyú közbeszerzési eljárásban 
meghozandó döntésről

5. Előterjesztés az „Irodaszer, nyomtatvány és egyéb papíráru beszerzése”  tárgyú 
közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről

6. Előterjesztés a „Székely utca felújítása"  tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó 
döntésről

7. Előterjesztés a „Kossuth Lajos Általános Iskola épületének felújításához kapcsolódó 
munkák megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről

8. Előterjesztés a „Kossuth Lajos Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről

9. Előterjesztés a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújításához kapcsolódó 
munkák megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről

10. Előterjesztés a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai 
korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről

11. Előterjesztés a „Hatvani Varázskapu Óvoda épületének felújításához kapcsolódó munkák 
megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről

12. Előterjesztés a „Varázskapu Óvoda épületének energetikai korszerűsítése”  tárgyú 
közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről

Előterjesztő 3-12. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 3-12. napirendi pontig: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és 
pályázati osztályvezető

13. Előterjesztés az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a Hatvani 
Közös Önkormányzati Hivatalban” című pályázattal kapcsolatos „Dokumentáció irattározás 
irodaszer beszerzés” témakörben

Előterjesztő: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

Előadó. dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető

Határidő: 2014. május 20.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont 
Előterjesztés  díjmentes  közterület-használat  megállapítására  a  Hatvani  Református 
Egyházközség részére

Papp István: Akarnak itt  egy ökomenikus fesztivált,  „Keresztény Fesztivál”-t  a téren és ehhez 
kérnek díjmentes használatot. Két pont van, az egyik az, hogy a bizottság hozzájárul, a másik pedig 
nem. Az elsőt javaslom megszavazni, hogy hozzájárulunk.



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   494  /2014.     (V.   20  .)     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 hozzájárul ahhoz, hogy a Hatvani Református 
Egyházközség Lelkészi Hivatala a hatvani 2994/3 hrsz. alatti, természetben Kossuth tér középső 
térrészét Keresztény Fesztivál című rendezvény céljából díjfizetési kötelezettség alóli mentesítéssel 
használja. 

Határidő: 2014. június 5. (a hatósági engedély kiadására)
Felelős: Hatvan város polgármestere

2./ napirendi pont 
Előterjesztés  díjmentes  közterület-használat  megállapítására  a  Hatvani  Gesztenyéskert 
Óvoda részére

Papp István: Itt is két variáció van, az A., hogy hozzájárulunk, a B. pedig, hogy nem járulunk 
hozzá. Szavazzunk az A.-ról, hogy hozzájárulunk a díjmentes területhasználathoz.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   495  /2014.     (V.   20  .)     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 hozzájárul ahhoz, hogy a Hatvani Gesztenyéskert 
Óvoda gyermeknapi „Közlekedési Nap”  rendezése céljából díjfizetési kötelezettség alóli 
mentesítéssel használja a Népkertet 2014. május 28-án. 

Határidő: 2014. május 23. (a hatósági engedély kiadására)
Felelős: Hatvan város polgármestere

3./ napirendi pont 
Előterjesztés  a  ”Tisztítószerek  beszerzése”  tárgyú  közbeszerzési  eljárásban  meghozandó 
döntésekről 

Papp István: Itt Kondek Zsolt képviselő volt az elnök.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   496  /2014.     (V.   20  .)     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 70/2014. (I. 30.) számú határozata alapján indult, „Tisztítószerek 
beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a Silver Copy 2 Bt. 
(székhely: 3021 Lőrinci, József Attila u. 2/E.) ajánlattevőnek az ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés 
a) pontja alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlatot az ajánlattételi határidő 
lejárta után nyújtották be.

Határidő: 2014. május 30. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   497  /2014.     (V.   20  .)     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 70/2014. (I. 30.) számú határozata alapján indult, „Tisztítószerek 
beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 
tekintetében nyertes ajánlattevőnek a TREND-Papír Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, 
Szerelő u. 2.) 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 érvényes ajánlatot, azaz 2.676.215.-Ft + ÁFA 
ajánlati ár összeget.

Határidő: 2014. május 30. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   498  /2014.     (V.   20  .)     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 70/2014. (I. 30.) számú határozata alapján indult, „Tisztítószerek 
beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 
tekintetében második helyezett ajánlattevőnek a „GRÉTA-Ker”  Kft. (székhely: 1188 Budapest, 
Kelme u. 7.) 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 érvényes ajánlatot, azaz 3.140.650.-Ft + ÁFA 
ajánlati ár összeget.

Határidő: 2014. május 30. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

4./ napirendi pont 
Előterjesztés az „Utántöltő anyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó 
döntésről

Papp István: Egyetlenegy ajánlat van, Friedrich Ágnes Gerda egyéni vállalkozóé.
dr. Borbás Zsuzsanna: Öt ajánlattevőt kértünk fel ajánlattételre, de csak ez az egy ajánlat érkezett 
be.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   499  /2014.     (V.   20  .)     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 72/2014. (I. 30.) számú határozata alapján indult, "Utántöltő anyagok 
beszerzése" elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 
tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Friedrich Ágnes Gerda egyéni vállalkozót (székhely: 3000 



Hatvan, Barcsay Jenő út 51.) 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 érvényes ajánlatot, azaz 3.094.588.-Ft + ÁFA 
ajánlati ár összeget.

Határidő: 2014. május 30. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

5./ napirendi pont 
Előterjesztés az „Irodaszer, nyomtatvány és egyéb papíráru beszerzése” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban meghozandó döntésről

Papp István: Szintén egy ajánlat van, a TREND-Papír Kft. és az Irodamarket Kft. közös ajánlata.
dr. Borbás Zsuzsanna: Itt is öten voltak felkérve és ugyanaz, mint a tisztítószer. Őtőlük már 
többször  rendeltünk és minden rendben volt. 
Papp István: A hatvaniak nem rugalmasak itt?
dr. Borbás Zsuzsanna: Az a baj, hogy nehéz  megfelelni a közbeszerzési törvény 
követelményeinek. Ez a probléma itt elsősorban. Köztartozásmentesség, különböző referenciák, stb. 
Minimum követelményeket írunk elő csak, de azoknak is nehéz megfelelni. Csak komolyabb cégek 
tudnak ide bepályázni, közbeszerzési eljárásban.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   500  /2014.     (V.   20  .)     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 71/2014. (I. 30.) számú határozata alapján indult, "Irodaszer, nyomtatvány 
és egyéb papíráru beszerzése" elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési 
eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a TREND-Papír Kft. (székhely: 2310 
Szigetszentmiklós, Szerelő u. 2.) - Irodamarket Kft. (székhely: 1044 Budapest, Óradna utca 5.) 
közös ajánlattevőket nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a közös 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 érvényes ajánlatot, azaz 5.665.286.-Ft + ÁFA 
ajánlati ár összeget.

Határidő: 2014. május 30. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

6./ napirendi pont 
Előterjesztés  a „Székely utca felújítása"  tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó 
döntésről

Papp István: A Kavicsút Kft. nyerte a közbeszerzési eljárást. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   501  /2014.     (V.   20  .)     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 270/2014. (III. 13.) számú határozata alapján indult, "Székely utca 
felújítása" elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a Magyar Építő 
Trade Kft.(székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse P. u. 10.) ajánlattevőnek az ajánlata a Kbt. 
74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő 
nem nyújtott be hiánypótlást és ezáltal az ajánlata nem felel meg teljes mértékben az ajánlattételi 
felhívásban előírt feltételeknek.

Határidő: 2014. május 20. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   502  /2014.     (V.   20  .)     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 270/2014. (III. 13.) számú határozata alapján indult, "Székely utca 
felújítása" elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 
tekintetében nyertes ajánlattevőnek a KAVICSÚT Kft. (székhely: 3000 Hatvan, külterület 
024/16) 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 érvényes ajánlatot, azaz 22.268.000.-Ft + 
ÁFA ajánlati ár összeget.

Határidő: 2014. május 20. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

7./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Kossuth Lajos Általános Iskola épületének felújításához kapcsolódó munkák 
megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről

Kondek Zsolt: Ez csak a terv?
dr. Borbás Zsuzsanna: Nem, a kivitelezés. 
Kondek Zsolt: Mert egy kicsit soknak találtam.
dr. Borbás Zsuzsanna: Azokon már  túl vagyunk. Ez egy nyertes pályázat, meglesz  elvileg 10 
napon belül a szerződéskötés és elkezdődik a munka. 
Lestyán Balázs: Hogy van ez? A becsült érték 49 MFt, ezzel szemben meg van 24 MFt.
dr. Borbás Zsuzsanna: A becsült érték azért 49 MFt, mert az első körben még bizonytalan volt, azt 
mondták, hogy gerébtokos ablakokat fognak előírni és a gerébtokos ablakok jóval drágábbak, mint 
a nem gerébtokos ablakok. A becsült érték úgy lett kiszámítva, hogy belekalkuláltuk azt, ha esetleg 
muszáj lesz ezeket az ablakokat alkalmazni, nehogy elcsodálkozzunk az ajánlati árakon. Erre lett 
meghatározva a forrás is, ugyanakkor, amikor előkészítettük a közbeszerzési dokumentációt és 
mentek az egyeztetések, kiderült, hogy nem kell a gerébtokos ablak, az ajánlati felhívásban se volt 
ez részletezve, csak a becsült érték adott erre lehetőséget, hogy ha ilyen ár jönne, akkor tudjuk 
kezelni. Tehát végül is nem kellett gerébtokos ablak, mivel az nagyon drága, így jött ez a jóval 
kedvezőbb ajánlat.
Kondek Zsolt: Van egy külső és egy belső nyíló, amivel összekapcsolják a két nyílót, az új ablakok 
már egyben nyílnak, egy hőszigetelt üvegkeret tokkal.
dr. Borbás Zsuzsanna: Itt örökségvédelmi szempontból is ment a huza-vona, mert nekünk itt az 



örökségvédelem is beleszól ebbe.
Papp István: Kívül-belül lesz ablakcsere? Utcafront csak, vagy belső udvar is?
dr. Borbás Zsuzsanna: Nem, hanem minden ablak. Gyakorlatilag ez egy energetikai korszerűsítés, 
az utcafront az kevés lenne.
Papp István: Akkor csak ablakcsere és abban benne van a pucolás is, vagy az plusz? 
dr. Borbás Zsuzsanna: A pucolás is benne van, de itt látható, hogy két előterjesztés van mindegyik 
épülettel kapcsolatban, van a pályázati, amelynél kifejezetten csak energetikai célokat valósítanánk 
meg és csak azt fogadta el a pályázat, mert ez egy  energetikai pályázat volt és az egyéb, plusz 
elképzelések, amit még szeretnénk felújítani, mert ez a költségvetésébe belefért az 
önkormányzatnak. Az egy külön költségvetés volt és azt saját forrásból valósítjuk meg, tehát két 
külön eljárással megy, de gyakorlatilag egyszerre fog zajlani a kivitelezés. Ez most az önerős téma.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   503  /2014.     (V.   20  .)     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 262/2014. (III. 13.) számú határozata alapján indult, „Kossuth Lajos 
Általános Iskola épületének felújításához kapcsolódó munkák megrendelése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a Fővárosi Építő Zrt. (székhely: 1033 
Budapest, Szőlőkert u. 9.) ajánlattevőnek az ajánlata a Kbt. 74. § (2) bekezdés a) pontja alapján 
érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlat aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást 
tartalmaz.

Határidő: 2014. május 20. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   504  /2014.     (V.   20  .)     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 262/2014. (III. 13.) számú határozata alapján indult, „Kossuth Lajos 
Általános Iskola épületének felújításához kapcsolódó munkák megrendelése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes 
ajánlattevőnek a LINERA Mérnöki Iroda Kft. (székhely: 1094 Budapest, Márton u. 18. fszt. 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 érvényes ajánlatot, azaz 24.026.829.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.

Határidő: 2014. május 20. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   505  /2014.     (V.   20  .)     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 262/2014. (III. 13.) számú határozata alapján indult, „Kossuth Lajos 
Általános Iskola épületének felújításához kapcsolódó munkák megrendelése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében második helyezett 



ajánlattevőnek a BÁSTYA MILLENIUM Kft. (székhely: 1173 Budapest, Ferihegyi út 81. 1/3.) 
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 érvényes ajánlatot, azaz 27.662.857.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.

Határidő: 2014. május 20. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

8./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Kossuth Lajos Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről

Papp István: Tehát magáról a pucolásról van szó, nem csak ablakcseréről.
dr. Borbás Zsuzsanna: Ez a szigetelés.
Papp István: Az hiszem, hogy bérleti díj szerint, bérlik ott a kivitelezők még az Érsek érából a 
fűtést és a csöveket, úgy mint az önkormányzatnál. Mi azért bérleti díjat fizetünk, vagy pontosan 
használati díjat, hogy itt vannak a csövek. Nagyon okos volt, aki annak idején ezt kitalálta. Tehát itt 
egy nyertesünk van, aki az ablakokat is cseréli. Ugyanaz a cég fogja csinálni 82.006.073,- Ft + ÁFA 
összegért az egész épületet. Leverik a vakolatot is? Hungarocelles szigetelésre gondoltak?
dr. Borbás Zsuzsanna: Nem tudom.
Papp István: Hungarocell vagy hőszigetelt vakolat? - mert nem mindegy. 
Kondek Zsolt: A hőszigetelt vakolat az hungarocelles. 
Papp István: A gyerekek össze fogják focizni. Belül majd kirúgják a labdát és két héten belül vége 
a szigetelésnek. Kíváncsi leszek, hogy a focit fogja-e bírni belül.
Marján János: Rácsot kell felrakni és kész. Jó lesz az.
Papp István: És az energiatakarékos fűtésrendszer, ami volt, az a hőcserélős, az melyik iskolánál 
vagy ovinál menne? - mert volt olyanról is szó.
dr. Borbás Zsuzsanna: Az a KEOP másik csomagunk, a 2-es iskola. Ott most indulnak a 
közbeszerzések. Ez a hőszivattyú.
Papp István: Hőszivattyús fűtés lesz, földből jön, földbe megy. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   506  /2014.     (V.   20  .)     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 51/2014. (I. 30.) számú határozata alapján indult,  „Kossuth Lajos 
Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a LINERA 
Mérnöki Iroda Kft. (székhely: 1094 Budapest, Márton u. 18. fszt. 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 érvényes ajánlatot, azaz 82.006.073.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.

Határidő: 2014. május 20. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján



9./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújításához kapcsolódó 
munkák megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről

Papp István: Egy érvényes ajánlatunk van, a ZERON Zrt. 58.212.892,- Ft + ÁFA-ért megcsinálja.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   507  /2014.     (V.   20  .)     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 263/2014. (III. 13.) számú határozata alapján indult, „Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal épületének felújításához kapcsolódó munkák megrendelése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes 
ajánlattevőnek a ZERON Zrt. (székhely: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. I. em. 3.) 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 érvényes ajánlatot, azaz 58.212.892.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.

Határidő: 2014. május 20. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

10./ napirendi pont 
Előterjesztés  a „Hatvani  Közös  Önkormányzati  Hivatal  épületének  energetikai 
korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről

Papp István: Ezt is a ZERON Zrt. nyerte 76.599.184,- Ft + ÁFA-ért.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   508  /2014.     (V.   20  .)     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 49/2014. (I. 30.) számú határozata alapján indult,  „Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a ZERON Zrt. 
(székhely: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. 1. em. 3.) 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 érvényes ajánlatot, azaz 
76.599.184.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.

Határidő: 2014. május 20. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

11./ napirendi pont 
Előterjesztés  a „Hatvani  Varázskapu  Óvoda épületének  felújításához kapcsolódó munkák 
megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről



Papp István: Itt szintén a ZERON Zrt. nyert.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   509  /2014.     (V.   20  .)     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 261/2014. (III. 13.) számú határozata alapján indult, „Hatvani Varázskapu 
Óvoda épületének felújításához kapcsolódó munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési 
eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a ZERON 
Zrt. (székhely: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. I. em. 3.) 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 érvényes ajánlatot, azaz 
5.030.453.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.

Határidő: 2014. május 20. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

12./ napirendi pont 
Előterjesztés  a „Varázskapu  Óvoda  épületének  energetikai  korszerűsítése”  tárgyú 
közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről

Papp István: A ZERON Zrt. adta a legjobb ajánlatot 15.517.547,- Ft + ÁFA-ért.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   510  /2014.     (V.   20  .)     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 50/2014. (I. 30.) számú határozata alapján indult, „Varázskapu Óvoda 
épületének energetikai korszerűsítése”  elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi 
közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a ZERON Zrt. (székhely: 3530 Miskolc, 
Meggyesalja u. 5. I. em. 3.) 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 érvényes ajánlatot, azaz 15.517.547.-Ft + 
ÁFA ajánlati ár összeget.

Határidő: 2014. május 20. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

13./ napirendi pont 
Előterjesztés az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a Hatvani Közös 
Önkormányzati  Hivatalban”  című  pályázattal  kapcsolatos  „Dokumentáció  irattározás 
irodaszer beszerzés” témakörben

Papp István: Papp Lászlóné egyéni vállalkozó nyerte ezt a kiírást.



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   511  /2014.     (V.   20  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bi-
zottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a TÁM-
OP-6.1.2-11/1-2012-1409 azonosítószámú, „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód prog-
ramok a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban” című pályázat keretén belül „Dokumentáció, 
irattározás” témakörben az irodaszerek beszerzésével Papp Lászlóné egyéni vállalkozót (székhely: 
3000 Hatvan, Gábor Á. út 31.) mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg 
bruttó 176.022,- Ft összegben. Pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.

Határidő: 2014. május 26. (szerződéskötésre)
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 9.30 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________
         Lestyán Balázs           Papp István

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


