
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2015. szeptember  24-én 8.45 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
- Marján János tag

Igazoltan távol maradt: Palik Józsefné tag, Bagi Miklós tag 

- 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 3  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 Köves  Gábor  Nándorné  legyen. Kérte a bizottságot, hogy 
szavazzanak a javaslatról.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 „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   879  /2015.     (IX.   24  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága 2015. szeptember 24-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította 
meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontja:  

1. Előterjesztés a „Hatvani Szent István Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárás megindításáról

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető

Határidő: 2015. szeptember 24.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Hatvani Szent István Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárás megindításáról



Papp István:  Eljárás fog indulni,  lesz  egy bíráló  bizottság,  aki dönt  majd a pályázatokról,  az 
összeget pedig a fejlesztési hitelből fogjuk finanszírozni, hogy elkészüljön.
Tóth Ivett:  A különbözetet.
Papp István: Most 109 MFt-ot kapunk, és a többit.
Marján János: Jól értem, hogy aki megnyerte a pályázatot, ő kérte, hogy ismételt közbeszerzés 
legyen?
Tóth Ivett:  Igen,  úgy történt,  hogy amikor  a kormányhatározat  megjelent,  utána jelent  meg a 
pályázati  felhívás, de közben már a kormányhatározat előírta, hogy le kell  folytatni a feltételes 
közbeszerzési  eljárást,  de  bizonyos  paraméterek  sajnos  nem  stimmelnek,  gondolok  itt  a 
nyílászáróknak a hőátbocsátására. Ez a legsúlyosabb probléma és emiatt, azért, hogy szabályosan és 
törvényesen történjen minden, célszerű  újra lefolytatni a közbeszerzési eljárást, ugyanis volt egy 
tervezet,  ami  a  paramétereket  meghatározta,  de  ez  azután  történt,  hogy  megjelent  a 
kormányhatározat. Ez a tervezet fönt volt az interneten, majd május 29-én megjelent a kiírás, utána 
jelentek meg a műszaki tartalmat szigorító feltételek, mert ebben az esetben szigorodtak, de addigra 
mi már elindítottuk az eljárást. Azért kell nagyon sietnünk, hogy idén ez még megvalósuljon és az 
időjárással is meg kell majd küzdenünk.
Marján János: Jól értem, akkor más is jelentkezhet? 
Tóth Ivett: Meghívásos lesz. 
Marján János: Ezt az egyet hívjuk meg? 
Tóth Ivett:  Nem, dehogy. Hármat, bárki más nyerhet.
Marján János: Csak itt a fix összeg van már. 
Tóth Ivett:  A becsült költség, mert azt meg kell határozni, hogy mennyi a becsült a költség és a 
közbeszerzési  törvény előírja,  hogy a  felmerülő  költségek  közül  mindig  a  legmagasabbat  kell 
figyelembe venni. 
Marján János: Bízzunk abban, hogy csak ez az egy jelentkező lesz.
Köves Gábor Nándorné: Mi van olyankor, ha több lesz?
Tóth Ivett: Akkor a legkedvezőbb nyer. 
Marján János: Majd valaki megint beadja a közbeszerzési döntőbíróságra, hogy valami nem volt 
jó. 
Papp István: Meghívásosnál nem nagyon szokták, nyíltnál jobban.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   880  /2015.     (IX.   24  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Hatvani Szent István 
Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése” elnevezésű közbeszerzési eljárás megindításáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.7.0 azonosítószámú pályázat 
keretében „Hatvani Szent István Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése” elnevezésű, 
nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás keretében.
A beszerzés becsült értéke a korábbi közbeszerzési eljárás során beérkezett legmagasabb árajánlat 
alapján nettó 145.074.779.-Ft.
A kapcsolódó pályázat során biztosított, ezáltal rendelkezésre álló fedezet összege nettó 
109.000.236.-Ft, ezen felül a szerződés teljesítéséhez esetlegesen szükségessé váló többletforrást az 
ajánlatkérő fejlesztési hitel terhére kívánja biztosítani.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Szent István Általános Iskola 
épületenergetikai korszerűsítése”elnevezésű, nettó 145.074.779.-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.) Tóth Ivett, pályázati osztályvezető;
3.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető;
4.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.

Határidő: 2015. szeptember 30. (az eljárást megindító felhívás feladására)
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 9.00 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________ 
  Köves Gábor Nándorné                        Papp István

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


