
 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült :  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottsága 2014. július 18-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal kistanácskozó termében tartott nyílt üléséről 

Jelen vannak:   

Papp István  bizottsági elnök 
Bagi Miklós  bizottsági tag  
Köves Gábor Nándorné  bizottsági tag  
Marján János     bizottsági tag  
   
Mikó János bizottsági tag igazoltan marad távol. 

 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
 
Selmeczi Attila    közbeszerzési ügyintéző 
   
Jegyzőkönyvvezet ő:   Barna Attiláné 

 
 

* * *  
 

Papp István bizottsági elnök 
A bizottság rendkívüli ülését megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket.  
Ezt követően megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság négy 
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 Köves Gábor Nándorné  legyen. Kérte a bizottságot, hogy 
szavazzanak a javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Köves Gábor Nándorné  bizottsági tagot a jegyz őkönyv 
aláírójaként. 

 
Papp István bizottsági elnök 
Ismertette az ülés napirendjét és kérte, hogy szavazzanak annak elfogadásáról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
790/2014. (VII. 18.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a 2014. július 18-i nyílt, rendkívüli ülésének napirendjét a 
következők szerint állapította meg: 

 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS : 
 
 



 

 

 

 

1. Előterjesztés „A Hatvani 5. sz. Általános Iskolánál napelemes rendszer kiépítése a 
KEOP-2014-4.10.0/N azonosítószámú pályázat keretében” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban meghozandó döntésről  

  
 
2. Előterjesztés „A Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola energetikai korszerűsítése a 

KEOP-2014-4.10.0/F azonosítószámú pályázat keretében” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban meghozandó döntésről 

  
   

Határid ő: 2014. július 18. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke                                                                      
 
                                                   
1. napirendi pont 

Előterjesztés „A Hatvani 5. sz. Általános Iskolánál na pelemes rendszer kiépítése a 
KEOP-2014-4.10.0/N azonosítószámú pályázat keretébe n” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban meghozandó döntésr ől 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Selmeczi Attila közbeszerzési ügyintéz ő 
Az önkormányzat 570/2014. (VI. 26.) számú határozatával elindította a közbeszerzést. A 
közbeszerzést az indokolta, hogy a jövő hét folyamán be kell nyújtanunk a pályázatot. A 
pályázat benyújtásánál előnyt jelent, hogy ha már megkötött szerződésekkel érkezik a pályázó, 
ezért annak érdekében, hogy jövő hét elején meg tudjuk kötni a szerződést a nyertes 
vállalkozóval döntést kell most hozni a végeredményről. 
Ez egy feltételes közbeszerzés, a szerződés csak akkor lép hatályba ezzel a vállalkozóval, ha 
támogatási szerződéssel az önkormányzat rendelkezni fog, tehát ha a pályázat nyer. Ha nem, 
akkor nem lép hatályba. A közbeszerzést elindítottuk, szabályosan lefolytattuk. Egy ajánlat 
érkezett be az Infratech Hungária Kft.-től, nettó 33.800.000,- Ft-os összegben. Ez magasabb, 
mint az előzetesen becsült érték, de a projektmenedzsment céggel egyeztettünk, a pályázatban 
szereplő összegbe ez az összeg belefér, ha ez a pályázat nyerni fog, akkor a teljes összegre a 
forrás rendelkezésre fog állni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Áramtermelésre menne, vagy fűtésre? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Nincsen egyeztetve. Ez azért is célszerű, mert a Jobbiknak és a Polgárőrségnek is a bérleti 
szerződése le fog járni májusban és akkor a bérleti időszakot célszerű majd egyforma 
hosszúságúra hozni. 
 
Selmeczi Attila közbeszerzési ügyintéz ő 
A költségvetésből meg tudom mondani. Napelemes rendszer és elosztó berendezések is. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az 
előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
791/2014. (VII. 18.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 



 

 

 

 

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 570/2014. (VI. 26.)  számú határozata alapján indult, „A Hatvani 5. sz. 
Általános Iskolánál napelemes rendszer kiépítése a KEOP-2014-4.10.0/N azonosítószámú 
pályázat keretében” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési 
eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek az Infratech Hungária Kft. (székhely: 1162 
Budapest, Csöbör utca 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 33.800.000.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget. 
 
Határid ő: 2014. július 18. (az írásbeli összegzés megküldésére) 
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
2. napirendi pont 

Előterjesztés „A Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskol a energetikai korszer űsítése a 
KEOP-2014-4.10.0/F azonosítószámú pályázat keretébe n” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban meghozandó döntésr ől 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ebben az esetben is erről van szó. Be kell adni a pályázatot és itt is van egy pályázó, aki jó 
árajánlatot adott. Fenstherm-West Kft., 116.361.335,- Ft + ÁFA összeggel. 
Tehát most itt az ablakcseréről van szó, vagy pucolásról is? 
Ez már felújítás, tehát fűtéskorszerűsítés. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag 
Mi tartozik ebbe bele? 
 
Selmeczi Attila közbeszerzési ügyintéz ő 
Homlokzati és lapostető szigetelés. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag 
Fűtés? Mert itt a fűtéssel is gondok vannak. 
 
Marján János bizottsági tag 
Arra adtunk már egyszer egy kis pénzt. Kazáncserére. 
 
Selmeczi Attila közbeszerzési ügyintéz ő 
Vannak épületgépészeti munkák is benne. Gázszerelés, vízszerelés, fűtésszerelés, 
kazánszerelés, kémény. Napelemes rendszeri van benne. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
792/2014. (VII. 18.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 



 

 

 

 

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  563/2014. (VI. 26.) számú határozata alapján indult, „A Hatvani 
Kodály Zoltán Általános Iskola energetikai korszerűsítése a KEOP-2014-4.10.0/F 
azonosítószámú pályázat keretében” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi 
közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a FENSTHERM-WEST Kft. 
(székhely: 1081 Budapest, Kun u. 4. fszt. 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 legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes 
ajánlatot, azaz 116.361.335.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget. 
 
Határid ő: 2014. július 18. (az írásbeli összegzés megküldésére) 
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
További hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 9 óra 10 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 
 

K.m.f 
 
 
 
 

 KÖVES GÁBOR NÁNDORNÉ PAPP ISTVÁN 
 pénzügyi, gazdasági és pénzügyi, gazdasági és 
 városfejlesztési bizottsági tag városfejlesztési bizottsági elnök            


