
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2011. július 12-én 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal 
kistanácskozó termében tartott rendkívüli üléséről. 
  
Jelen vannak:  
 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről: 

- Papp István elnök 
- Mikó János tag 
- Lestyán Balázs tag 
- Marján János tag  
 

Igazoltan távol maradt: Bagi Miklós tag 
 
- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok  
- dr. Szikszai Márta jegyző  
- 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 van jelen), 
megnyitotta az ülést.  
 
Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, a bizottság az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 534/2011. (VII. 12.) számú – 4 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága 2011. július 12-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította 
meg: 
 
Nyílt ülés napirendi pontja: 
 
1. Előterjesztés az „Informatikai eszközök beszerzésére, Hatvan Város Önkormányzata, 
Széchenyi István Szakközépiskola részére a TIOP-1.1.1/07/1-2008-1071 pályázat keretében” 
tárgyában indított közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésekről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
 Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető  

 
Határidő: 2011. július 12. 
Felelős:    Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
 
 
1./ napirendi pont  
Előterjesztés az „Informatikai eszközök beszerzésére, Hatvan Város Önkormányzata, 
Széchenyi István Szakközépiskola részére a TIOP-1.1.1/07/1-2008-1071 pályázat keretében” 
tárgyában indított közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésekről 



 
Papp István: Egyszer már ezt tárgyaltuk, de újra ki kellett írni, mert nem akarták elvállalni 
ennyi pénzért, amiatt, hogy nincs rajta haszon, stb. Tehát megint kiírtuk és jelentkeztek új 
cégek. Három cég adott be ajánlatot, de ezeknél voltak olyan hiányosságok, hogy nem 
rendelkeztek megfelelő szakember gárdával (informatikai mérnök, műszerész, technikus, 
stb.). Pl. a budapesti cégnél nem volt ilyen szakember és nem tudta felmutatni ezeket a 
dokumentumokat. Egy szolnoki cégnek, a Karakter Számítástechnikai, Elektronikai Kft.-nek 
megfelelt a pályázata. Másnak jobb volt az árajánlata, de mivel nem volt megfelelő szakember 
gárda és a hiánypótlásoknak sem tettek maradéktalanul eleget, ezért ezt céget fogjuk 
nyertesnek nyilvánítani. 
dr. Szikszai Márta: A közbeszerzés becsült értéke megegyezett a pályázati támogatással, ami 
az egész projektnek a 100%-át teszi ki, tehát önrészt nem igényel. A becsült érték 4.358.000,- Ft 
volt és akit itt nyertesként javasolunk kihirdetni, 4.298.000,- Ft-ra adta be az ajánlatot, tehát az 
önkormányzatnak ez többlet anyagi terhet nem jelent. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 535/2011. (VII. 12.) 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 35/2011. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti 
átruházott hatáskörében eljárva, mint a képviselő-testület 328/2011.  (V.26.) számú határozata 
alapján indult, az „Informatikai eszközök beszerzésére, Hatvan Város Önkormányzata, 
Széchenyi István Szakközépiskola részére a TIOP-1.1.1/07/1-2008-1071 pályázat keretében” 
tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója a tárgyi közbeszerzési eljárás ( becsült értéke: 
4.358.000,- Ft + ÁFA) tekintetében a nyertes ajánlattevőnek az Karakter Számítástechnikai, 
Elektronikai Kft. (5000 Szolnok, Szapáry út 6.) 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 2003. évi CXXIX. törvény 57. § (2) 
bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást: 4.298.000,- Ft + ÁFA 
ajánlati árat. 
 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2011. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti 
átruházott hatáskörében eljárva, mint a képviselő-testület 328/2011.  (V.26.) számú határozata 
alapján indult, az „Informatikai eszközök beszerzésére, Hatvan Város Önkormányzata, 
Széchenyi István Szakközépiskola részére a TIOP-1.1.1/07/1-2008-1071 pályázat keretében” 
tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója a tárgyi közbeszerzési eljárás  tekintetében a 
Chipland Számítástechnikai Kft. (3530 Miskolc, Rákóczi út 14.) ajánlatát a közbeszerzésekről 
szóló 2003. évi CXXIX. törvény 88. § (1) bekezdésének f) pontja alapján érvénytelennek 
nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tett 
maradéktalanul eleget. 
 
3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2011. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti 
átruházott hatáskörében eljárva, mint a képviselő-testület 328/2011.  (V.26.) számú határozata 
alapján indult, az „Informatikai eszközök beszerzésére, Hatvan Város Önkormányzata, 
Széchenyi István Szakközépiskola részére a TIOP-1.1.1/07/1-2008-1071 pályázat keretében” 
tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója a tárgyi közbeszerzési eljárás  tekintetében a High 
Média Kft. (1202 Budapest, Lázár u. 39/a.) ajánlatát a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény 88. § (1) bekezdésének f) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel 
arra, hogy a hiánypótlási felhívásba foglaltaknak nem tett maradéktalanul eleget. 



 
A tárgyi eszközbeszerzéssel kapcsolatos pályázat 100%-ban támogatott, így külön 
önkormányzati, pénzügyi forrást nem igényel. 
A Bizottság felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződések aláírására. 
 
Határidő: 2011. július 14. (írásbeli összegezés megküldésére) 
      2011. július 25. (szerződések megkötésére) 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és 
9.15 órakor a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
__________________________________  __________________________________
             Papp István        Jávorkáné Jenei Katalin 
                    bizottság elnöke                                                           jegyzőkönyvvezető 


