
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2018. július 6-án 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében tartott 
rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  
 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről: 

- Papp István elnök 
- Kondek Zsolt elnök-helyettes  
- Palik Józsefné tag 
- Bagi Miklós tag 

 
Igazoltan távol maradt: Marján János tag 
 
- dr. Szikszai Márta jegyző 
- 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 4 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 Kondek Zsolt legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Kondek 
Zsoltot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot 
hozta: 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 444/2018. (VII. 06.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2018. július 6-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
Nyílt ülés napirendi pontja: 
 

1. Előterjesztés a „Zöld város kialakításához kapcsolódó tervezési szolgáltatások megrendelése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester         
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 
Határidő: 2018. július 6. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

 
 
1./ napirendi pont  
Előterjesztés a „Zöld város kialakításához kapcsolódó tervezési szolgáltatások megrendelése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről 
 
Papp István: Név szerint kell szavazni. Három határozati javaslat van. Felkérem jegyző asszonyt, hogy 
vezesse le a szavazást. 
dr. Szikszai Márta: ABC szerinti sorrendben kell. Lehet egyben szavazni. Kérem, hogy a neve elhangzása 
után mindenki mondja be a szavazatát:  



           Bagi Miklós: igen 
           Kondek Zsolt: igen 
           Palik Józsefné: igen 
           Papp István: igen 
Megállapítom, hogy mindhárom határozati javaslatot a bizottság egyhangúlag támogatta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 445/2018. (VII. 06.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
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 336/2018. (V. 9.) számú határozata alapján indult „Zöld város 
kialakításához kapcsolódó tervezési szolgáltatások megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
döntéshozója megállapítja, hogy a Global Terv Kft. (1137 Budapest, Szegedi út 37-39.) 
ajánlattevőnek az 1. részre benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján 
érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlat nem felel meg teljes mértékben az eljárást 
megindító felhívásban, illetve az eljárás során kiadott egyéb közbeszerzési dokumentumban előírt 
valamennyi feltételnek. 
 
Határidő: 2018. július 11. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 446/2018. (VII. 06.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
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 336/2018. (V. 9.) számú határozata alapján indult „Zöld város 
kialakításához kapcsolódó tervezési szolgáltatások megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
döntéshozója megállapítja, hogy a Global Terv Kft. (1137 Budapest, Szegedi út 37-39.) 
ajánlattevőnek a 2. részre benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján 
érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlat nem felel meg teljes mértékben az eljárást 
megindító felhívásban, illetve az eljárás során kiadott egyéb közbeszerzési dokumentumban előírt 
valamennyi feltételnek. 
 
Határidő: 2018. július 11. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 447/2018. (VII. 06.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
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 
336/2018. (V. 9.) számú határozata alapján indult „Zöld város kialakításához kapcsolódó tervezési 
szolgáltatások megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy az SP 2000 
Kft. (1139 Budapest, Hajdú u. 16. 3. em. 18.) ajánlattevőnek a 3. részre benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pont alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlat nem felel meg teljes 
mértékben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben, illetve az eljárás során kiadott 
közbeszerzési dokumentumokban előírt valamennyi feltételnek. 
 
Határidő: 2018. július 11. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István: Jó hír, hogy elindul a sportcsarnok. 
dr. Szikszai Márta: Tegnap volt benne a Magyar Közlönyben. Jövőre megint beleteszik az önrészt. 
Papp István: Elkezdődik az építkezés, a pályázók kiválasztása is elindul. A pénz most már itt van és lesz a 
városnak egy szép, nagy sportcsarnoka. 



dr. Szikszai Márta: Július 24-re tervezünk egy rendkívüli ülést. Úgy néz ki, hogy a közbeszerzés akkora le 
fog záródni és lesznek pályázathoz kapcsolódó döntések is azért, hogy haladjunk. 
 
 
Más napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 9.05 órakor bezárta.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 

__________________________________             _________________________________                                         
           Kondek Zsolt                   Papp István   
  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési               Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési          
             Bizottság elnök-helyettese                                           Bizottság elnöke          


