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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság 2013. január 4-én 13,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis
tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről

Jelen vannak:
Papp István
Lestyán Balázs
Marján János
Kondek Zsolt

bizottsági elnök
bizottsági tag
bizottsági tag
képviselő, állandó meghívott

Mikó János bizottsági tag és Bagi Miklós bizottsági tag igazoltan marad távol.
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:
dr. Szikszai Márta
dr. Borbás Zsuzsanna

Jegyzőkönyvvezető:

jegyző
településfejlesztési és pályázati osztályvezető

Barna Attiláné

* * *
Papp István bizottsági elnök
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket.
Ezt követően megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság három
tagjának részvételével az ülés határozatképes.
Papp István bizottsági elnök
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv
aláírására - az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a
jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag Lestyán Balázs legyen. Kérte a bizottságot, hogy
szavazzanak a javaslatról.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta Lestyán Balázst a jegyzőkönyv aláírójaként.
Papp István bizottsági elnök
Ismertette az ülés napirendjét és szavazásra bocsátotta.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1/2013. (I. 4.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a 2013. január 4-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők
szerint állapította meg:
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NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:

1. Előterjesztés az „ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú, „Kiemelt turisztikai termék- és
attrakciófejlesztés” című pályázathoz kapcsolódó engedélyes tervdokumentáció
elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati
osztályvezető

1. napirendi pont
Előterjesztés az „ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú, „Kiemelt turisztikai termék- és
attrakciófejlesztés” című pályázathoz kapcsolódó engedélyes tervdokumentáció
elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
A Zagyva-projekt kapcsán elindult az október 17-i képviselő-testületi ülésen az engedélyes
tervek megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárás, illetve kiválasztásra került a közbeszerzési
eljárást lebonyolító közbeszerzési tanácsadó, dr. Pete Judit. Az eljárás lezajlott annak rendjemódja szerint. A közbeszerzési tanácsadó hölgytől az eljárás elején azt az információt kaptuk,
hogy a pályázatban résztvevő projektmenedzsment cég minden adatot a rendelkezésére
bocsát, úgyhogy ő tudja, hogy mire kell kiírni ezt az eljárást. El is indult a közbeszerzési eljárás.
Az első bíráló bizottsági ülésre már akkor került sor, amikor beérkeztek az ajánlatok, és ezeket
az ajánlatokat az ismertette a közbeszerzési tanácsadó a bíráló bizottság tagjaival. Ezekben az
ajánlatokban kizárólag a kötelező nyilatkozatok, illetve az ajánlati ár és a közbeszerzési eljárás
megnevezése szerepelt. A legkedvezőbb ajánlatot ez alapján a Keviterv Akva Mérnöki
Vállalkozási Kft. nyújtotta be. A becsült értékünk 14 millió 100 ezer forint volt, erre tett ajánlatot,
tehát becsült értéken belül volt. Lezajlott az eljárás, a pénzügyi bizottság döntött az
eredményről.
Az írásbeli összegzést a közbeszerzési tanácsadó december 17-én küldte meg az
ajánlatkérőknek és a szerződés megkötésének a tervezett időpontja december 28-a volt.
Amikor elkezdtük az egyeztetést a nyertes ajánlattevővel, akkor döbbentünk rá, hogy
gyakorlatilag nem engedélyes tervekre adott ajánlatot, hanem elvi vízjogi engedélyre. Azt hogy
ő hogy értette, miért értette így, azt nem tudjuk. Erről nekünk semmilyen információnk nem volt,
nekünk egyértelmű volt a szándék, hogy engedélyes terveket rendelünk, tehát a komplett
létesítési tervdokumentációt. Hogyha most csak elvi vízjogi engedély tervdokumentációra
írnánk alá a szerződést, akkor még egy eljárást le kellene folytatni, még több pénz lenne, erre a
pályázatban nincsen keret. Összesen engedélyes tervekre 14 millió 100 ezer forint áll
rendelkezésre.
Van egy olyan jogi lehetőségünk a Kbt. szerint, amennyiben az írásbeli összegzés megküldését
követően előre nem látott probléma merül fel, amely lehetetlenné teszi így a szerződéskötést,
úgy elállhatunk a szerződés megkötésétől. Ezért kellene erről egy döntés a képviselő-testület
részéről, illetve új eljárást indítanánk, mert még mindig jobban járunk határidőben, hogyha új
eljárást indítunk a komplett tervdokumentációra, minthogy bonyolítsuk. Ráadásul a tervező
ragaszkodik hozzá, hogy kompletten kezelje az Észak-alföldi szakasszal is, a Natura 2000-es
területek miatt évekig tart az engedélyezési eljárás. Kértünk egy állásfoglalást a NORDA-tól,
ahol írásban is megerősítették, hogy a két szakaszt külön kell kezelni, tehát nincs semmilyen
kötelezettségünk. Az a lényeg, hogy majd érjen össze a kerékpárút, de az ki tervezi, ki csinálja,
teljesen mindegy, nem kell egy kézben fogni.
Nem értjük a tervezőnek az álláspontját, nem is értünk vele egyet.
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Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását. Az
előterjesztés első határozati javaslatát tette fel szavazásra.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
2/2013. (I. 4.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta az „ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú, „Kiemelt turisztikai termék- és
attrakciófejlesztés” című pályázathoz kapcsolódó engedélyes tervdokumentáció elkészítése”
tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 682/2012. (X. 17.) határozatával elindított
„Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Salgótarján - Boldog települések közötti
szakaszon” tárgyú pályázat benyújtásához szükséges építési engedélyes tervek
megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás során a nyertesnek kihirdetett Keviterv Akva
Mérnöki Vállalkozási Kft ajánlattevővel a szerződést nem köti meg, tekintettel arra, hogy az
írásbeli összegezés megküldését követően, az ajánlatkérő által előre nem látott és
elháríthatatlan ok következtében olyan lényeges körülmény állt be, amely miatt a szerződés
megkötésére és teljesítésére nem képes.
Határidő: 2013. január 11. (az ajánlattevő értesítésére).
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztés második határozati javaslatát tette fel szavazásra.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
3/2013. (I. 4.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta az „ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú, „Kiemelt turisztikai termék- és
attrakciófejlesztés” című pályázathoz kapcsolódó engedélyes tervdokumentáció elkészítése”
tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1.)

2.)

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú,
„Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” című pályázathoz kapcsolódó
engedélyes tervdokumentáció elkészítése” elnevezésű, nemzeti eljárásrend szerinti,
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít. A beszerzés nettó becsült
értéke 14.100.000,- Ft, azaz bruttó 17.907.000,- Ft.
Pénzügyi forrás a pályázati támogatásból, szállítói finanszírozás formájában biztosított.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú,
„Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” című pályázathoz kapcsolódó
engedélyes tervdokumentáció elkészítése” elnevezésű, 14.100.000,- Ft nettó becsült
értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásrendben
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 jogosult kiválasztani
azokat az ajánlattevőket, akiknek az ajánlattételi felhívást megküldi.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Horváth Richárd, alpolgármester – elnök;
2.) Schósz Gabriella, irodavezető;
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3.) dr. Borbás Zsuzsanna, osztályvezető;
3.) Laskainé Pozsonyi Éva, útügyi ügyintéző;
4.) dr. Pete Judit, közbeszerzési tanácsadó.
Határidő: 2013. január 11. (ajánlattételi felhívások megküldésére).
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
rendkívüli nyílt ülését befejezettnek nyilvánította.

K.m.f

LESTYÁN BALÁZS
pénzügyi, gazdasági és
városfejlesztési bizottsági tag

PAPP ISTVÁN
pénzügyi, gazdasági és
városfejlesztési bizottsági elnök

