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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2021. szeptember 2-án 8.45 órakor a Hatvani Polgármesteri Hivatal kistermében tartott 
rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  
 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről: 

- Papp István elnök 
- Kondek Zsolt elnök-helyettes  
- Marján János tag  
- Bagi Miklós tag 

 
Igazoltan távol maradt: Palik Józsefné tag 
 
- dr. Kovács Éva jegyző 
- Lukács László aljegyző 
- Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
- Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
- 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 napirenddel kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 120/2021. (IX. 02.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2021. szeptember 2-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
Nyílt ülés napirendi pontja: 
 

1. Előterjesztés a „Zöldfelület kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető                           

 
Határidő: 2021. szeptember 2. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
 
1./ napirendi pont  
Előterjesztés a „Zöldfelület kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről 
 
Papp István: Itt név szerinti szavazás lesz. 
dr. Kovács Éva: Akkor betűrendben szavazunk. 
      Bagi Miklós: Igen 
      Kondek Zsolt: Igen 
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      Marján János: Igen 
      Papp István: Igen 
dr. Kovács Éva: 4 „igen”-nel támogatta a bizottság.  
(A két határozati javaslatról egyben szavazott a bizottság.) 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 121/2021. (IX. 02.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Zöldfelület kialakításához kapcsolódó 
kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város polgármesterének 209/2021. (III. 24.) 
számú határozata alapján indult, „Zöldfelület kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárás esetében kezdeményezi a közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezetnél, 
hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) 53. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a tárgyi 
közbeszerzés esetében az eljárást megindító felhívást a részvételi határidő lejártáig vonja vissza és az ezzel 
kapcsolatos teendőket hajtsa végre. 
 
Határidő: 2021. szeptember 6. (a részvételi felhívás visszavonására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 122/2021. (IX. 02.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Zöldfelület kialakításához kapcsolódó 
kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Zöldfelület kialakításához kapcsolódó kivitelezési 
munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás 
keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 561.856.217.-Ft + ÁFA, összesen bruttó 713.557.396.-Ft. 
A tárgyi projekt során megkötött Támogatási szerződés alapján a beruházás megvalósításához bruttó 
732.169.171.-Ft összegű pénzügyi forrás áll rendelkezésre. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Zöldfelület kialakításához kapcsolódó kivitelezési 
munkák megrendelése” elnevezésű, nettó 561.856.217.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt 
eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A 
bíráló bizottság a 29/2021. (I. 27.) számú polgármesteri határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat 
alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Johancsik Mónika, gazdálkodási irodavezető - a Bizottság elnöke; 
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
3.) Baranyi Lajosné, műszaki osztályvezető; 
4.) Papp Csaba, beruházási és műszaki ügyintéző; 
5.) Horváth László, beruházási és műszaki ügyintéző;  
6.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 
7.) dr. Varga Endre, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
 
Határidő: 2021. szeptember 10. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Más napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 8.50 órakor bezárta.  
 

K.m.f. 
 

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


