
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2015. október 1-jén 15.45 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal kistermében tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Köves Gábor Nándorné elnök-helyettes
- Palik Józsefné tag
- Marján János tag
- Bagi Miklós tag

- dr. Szikszai Márta jegyző
- dr. Kovács Éva aljegyző
- Tóth Ivett 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 mind az 5 fő  jelen 
van), 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 Köves  Gábor  Nándorné  legyen. Kérte a bizottságot, hogy 
szavazzanak a javaslatról.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 
Köves Gábor Nándornét a jegyzőkönyv aláírójaként.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   881  /2015.     (X.   01  .)     számú   –  5  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága 2015. október 1-jei rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt ülés napirendi pontjai:

1. Előterjesztés  a  „Környezeti  és  energetikai  non-profit  információs  központ  kialakítása  Hatvan 
városában”  című  pályázat  keretében  „Demonstrációs  eszközök  beszerzése”  elnevezésű 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről

2. Előterjesztés  az  „Agóra  –  multifunkcionális  közösségi  központok  és  területi  közművelődési 
tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című pályázat keretében közbeszerzési 
és egyéb döntések meghozataláról

3. Előterjesztés energetikai pályázattal kapcsolatos döntésről

Előterjesztő 1-3. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 1-3. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető



Határidő: 2015. október 1.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a  „Környezeti  és  energetikai  non-profit  információs központ  kialakítása  Hatvan 
városában” című pályázat keretében „Demonstrációs eszközök beszerzése” elnevezésű közbeszerzési 
eljárással kapcsolatos döntésről

Palik Józsefné: Ez a szárazmalom? 
Marján János: Igen.
Papp István: Megy ez a projektünk. Fel van állványozva, csinálják.
Marján János: A tetőt kellene előbb megcsinálni. Megszavazom, hogyha a tetőt is csinálják.
Papp István: Fogják.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   882  /2015.     (X.   01  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal,     valamint     1     tartózkodással     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Környezeti és energetikai non-profit 
információs  központ  kialakítása  Hatvan  városában”  című  pályázat  keretében  „Demonstrációs  eszközök 
beszerzése”  elnevezésű  közbeszerzési  eljárással  kapcsolatos  döntésről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 39/2015. (I. 29.) számú határozatát módosítja, és annak 
szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:

„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú,  „Környezeti és 
energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában”  című pályázat keretében 
„Demonstrációs eszközök beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, 
hirdetmény nélküli eljárás keretében.
A beszerzés becsült értéke nettó 24.000.000.-Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Demonstrációs eszközök beszerzése” elnevezésű, 
24.000.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében 
lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 
20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles 
eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;
3.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító tanácsadó cég delegált képviselője”

Határidő: 2015. október 10. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

2./ napirendi pont 
Előterjesztés az „Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó 
szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című pályázat keretében  közbeszerzési és egyéb 
döntések meghozataláról

Palik Józsefné: Visszavonásra kerül, ugye? 
Tóth Ivett: Igen.
dr. Szikszai Márta: Még a mai napi postával is vártuk. Eredményt kell hirdetni közbeszerzésben.



Papp István: Ez annyira kicsúszott, hogyha mi egy ilyen pályázaton belül nem nyerünk és határidőre nem 
tudunk elszámolni, nem készülünk el, azt az összeget nekünk meg kell fizetni. Ezt nem bírjuk bevállalni arra 
az időre, mert a beton min. 21 napig köt, de lehet, hogy másfél hónap. Ezt nem tudjuk megcsinálni. Amit 
tudunk vállalni, hogy szépen felújítjuk a könyvtárat, ablakokat cserélünk, kifestünk, mindent megcsinálunk 
és a könyvtárat visszaköltöztetjük.
Palik Józsefné: Támogatom, ez lett volna a következő kérésem, hogyha már ez nem sikerül, akkor tegyük 
meg. Köszönöm a város lakóinak nevében.
Papp István: Mindenki örül ennek a dolognak. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   883  /2015.     (X.   01  .)     számú   –  5  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Agóra – multifunkcionális közösségi 
központok és területi  közművelődési  tanácsadó szolgálat  infrastrukturális feltételeinek kialakítása”  című 
pályázat keretében  közbeszerzési  és  egyéb  döntések  meghozataláról szóló  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 110/2015. (II. 26.) számú határozata alapján indult és a 
394/2015. (V. 28.) számú határozatával módosított, az „Agóra – multifunkcionális közösségi központok és 
területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása”  című pályázat 
keretében „Kivitelezési munkák megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója a tárgyi 
közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
(Kbt.) 76. § (1) bekezdés c) pont alapján, tekintettel arra, hogy az egyetlen, ajánlatot benyújtó ajánlattevő 
nem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot.

Határidő: 2015. október 2. (az eredménytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   884  /2015.     (X.   01  .)     számú   –  5  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Agóra – multifunkcionális közösségi 
központok és területi  közművelődési  tanácsadó szolgálat  infrastrukturális feltételeinek kialakítása”  című 
pályázat keretében  közbeszerzési  és  egyéb  döntések  meghozataláról szóló  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TIOP-1.2.1A-15/1-2015-0007 azonosító 
számú, „Paletta- Szín és tér Hatvan város szívében” című pályázatának Támogatási Szerződésétől eláll, mert 
neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán annak teljesítésére nem képes. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az elállásról szóló nyilatkozat aláírására.

Határidő: 2015. október 5. (az elállásról szóló nyilatkozat megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

3./ napirendi pont 
Előterjesztés energetikai pályázattal kapcsolatos döntésről

Papp István: Hatályon kívül helyezésről van szó.
Palik Józsefné: Ezt is ugyanabból az okból kifolyólag vonjuk vissza?
Tóth Ivett:  Ez az előterjesztés arról szól, hogy ami a legutóbbi rendkívüli bizottsági, illetve 
testületi döntés született, azt vonjuk vissza, tehát az eredeti marad, amit korábban hoztunk, amikor a 
pályázati kiírás megjelent és le kellett folytatni a feltételes eljárást.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   885  /2015.     (X.   01  .)     számú   –  5  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta az energetikai  pályázattal  kapcsolatos 
döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 669/2015. (IX. 24.) számú határozatát hatályon kívül 
helyezi.

Határidő: 2015. október 2.
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 16.00 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________ 
  Köves Gábor Nándorné                        Papp István

 Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési              Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
            Bizottság elnök-helyettese                    Bizottság elnöke        


