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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2022. február 10-én 9.45 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  
- Palik Józsefné tag 
- Marján János tag 
- Bagi Miklós tag (3. napirendi ponttól) 

 
- dr. Kovács Éva jegyző 
- Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
- Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
- Baranyi Lajosné műszaki-koordinációs és beruházási 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. 
Papp István elnök kérte, hogy a meghívóban szereplő 1. napirendi pont után a bizottság vegye fel 
napirendjére az állati melléktermékek elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok ellátásáról 
szóló előterjesztést, valamint a Hatvan, Nagygombos Major 1. és 24. szám alatti bérlakások tetőhéjazat 
javításával kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést, mellyel a bizottság tagjai egyhangúlag (4 „igen” 
szavazattal) egyetértettek.  
Miután a napirenddel kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 41/2022. (II. 10.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2022. február 10-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
Nyílt ülés napirendi pontjai: 
 

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

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető    
 

2. Előterjesztés az állati melléktermékek elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos 
feladatok ellátásáról 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető    
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3. Előterjesztés a Hatvan, Nagygombos Major 1. és 24. szám alatti bérlakások tetőhéjazat 

javításával kapcsolatos döntésről 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető    

 
Határidő: 2022. február 10. 
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 4 db határozati javaslat van, név szerint kell szavazni. Jegyző asszonyt megkérem, 
hogy vezesse le. 
dr. Kovács Éva: Amennyiben kifogás nem érkezik a négy határozati javaslattal kapcsolatban, akkor egyben 
szavaznánk. A közbeszerzésekről szóló törvény szerint eljárást lezáró döntés esetén, amennyiben a testület az 
ajánlatkérő, név szerinti szavazás szükséges. ABC sorrendben a bizottsági tagokat megkérem, hogy 
szavazzanak:  
 Kondek Zsolt:   igen 
 Marján János:   igen 
 Palik Józsefné:   igen 
 Papp István:   igen 
Négy „igen” szavazattal elfogadta a bizottság.   
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 42/2022. (II. 10.) 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, mint a 116/2021. (IX. 2.) számú képviselő-testületi 
határozat alapján indult, „Zöldfelület kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója az Everling Városépítő, Építőipari Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. (székhely: 2117 Isaszeg, Aulich utca 3.) ajánlattevőnek a benyújtott ajánlatát a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 73. § (1) bekezdés d) és e) pontjai alapján érvénytelennek 
nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő a közbeszerzési eljárás során a hiánypótlási 
kötelezettségének nem tett eleget, így az ajánlata nem felel meg az eljárást megindító felhívásban és az egyéb 
közbeszerzési dokumentumokban támasztott követelményeknek. 
 
Határidő: 2022. február 15. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 43/2022. (II. 10.) 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, mint a 116/2021. (IX. 2.) számú képviselő-testületi 
határozat alapján indult, „Zöldfelület kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója a MARDIA Építő Kft. (székhely: 1162 Budapest, Hársfa 
utca 120.) ajánlattevőnek a benyújtott ajánlatát a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 73. § 
(1) bekezdés e) pont alapján érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő a közbeszerzési 
eljárás során az ajánlatát az ajánlati kötöttség fennállása ellenére visszavonta. 
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Határidő: 2022. február 15. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 44/2022. (II. 10.) 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, mint a 116/2021. (IX. 2.) számú képviselő-testületi 
határozat alapján indult, „Zöldfelület kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárás során a Fenstherm Kontakt Kft. (székhely: 1081 Budapest, Kun u. 4. 
fszt. 7.) és a ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft. (székhely: 1119 Budapest, Andor utca 47-49. 
III. em.) ajánlattevőknek a benyújtott ajánlatát érvényessé nyilvánítja. 
 
Határidő: 2022. február 15. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 45/2022. (II. 10.) 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, mint a 116/2021. (IX. 2.) számú képviselő-testületi 
határozat alapján indult, „Zöldfelület kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és nyertes ajánlattevőnek a ZÖFE Zöldterület-
fenntartó és Fejlesztő Kft.-t (székhely: 1119 Budapest, Andor utca 47-49. III. em.) 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 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés c) pontján 
alapuló, a legjobb ár-érték arány szerinti érvényes ajánlatot, azaz nettó 638.729.443.-Ft + ÁFA, összesen 
bruttó 811.186.393.-Ft összesített ajánlati árnak, továbbá a kivitelezésbe 36 hónap szakmai 
többlettapasztalattal rendelkező - az ajánlattételi felhívás III.1.3) M/2.1.) pont, továbbá M/2.2.) pont 
szerinti - szakemberek bevonásának a vállalását tartalmazó ajánlatot. 
A szerződés teljesítéséhez a pénzügyi forrás bruttó 752.721.266.-Ft összegben a TOP-2.1.2-15-HE1-2016-
00001 azonosítószámú pályázat során megítélt pályázati támogatásból, az azon felül szükséges bruttó 
82.800.718.-Ft összeg az adott pályázat esetében megítélt többlettámogatás terhére biztosított. 
 
Határidő: 2022. február 15. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
2./ napirendi pont  
Előterjesztés az állati melléktermékek elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos 
feladatok ellátásáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 46/2022. (II. 10.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az állati melléktermékek elszállításával és 
ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város közigazgatási területén keletkező 
kedvtelésből tartott, illetve nem kérődző és vadon élt állati melléktermékek, hulladékok, tetemek 
elszállításával, valamint ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok ellátásával a 2022. március 1. és 2023. 
február 28. közötti időszakra vonatkozóan a LAMMED Bt.-t (székhely: 1094 Budapest, Liliom u. 34. 3. em. 
8.) bízza meg – az állati melléktermékek, hulladékok, tetemek ártalmatlanítás esetében bruttó 203,2,- Ft/kg, 
valamint ezek szállítása esetében bruttó 215,9,- Ft/km egységárakon – legfeljebb bruttó 1.700.000,- Ft 
keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: azonnal (szerződéskötésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
(Megérkezik Bagi Miklós tag, így a szavazóképes bizottsági tagok száma 5 főre emelkedik.)  
 
 
3./ napirendi pont  
Előterjesztés a Hatvan, Nagygombos Major 1. és 24. szám alatti bérlakások tetőhéjazat 
javításával kapcsolatos döntésről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 47/2022. (II. 10.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan, Nagygombos Major 1. és 24. 
szám alatti bérlakások tetőhéjazat javításával kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Nagygombos Major 1. és 24. szám alatti 
önkormányzati tulajdonú bérlakások tetőhéjazatának 12 m2 felületen történő javítási munkáival a NORMA-
BAU Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 355.600.- Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
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 9.50 órakor bezárta.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


