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Határozat száma:  70/2022. (II. 10.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. február 10-i rendkívüli ülésének napirendjét a 
következők szerint állapította meg: 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak megválasztásáról 
Előterjeszt ő, előadó:  Dr. Kovács Éva jegyző, mint az OEVI vezetője 

2. Előterjesztés a Hatvan Kártyára vonatkozó Általános Szerződési Feltételek módosításáról 
3. Előterjesztés a „Zöldfelületek kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű 

közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről 
4. Előterjesztés az állati melléktermékek elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok 

ellátásáról 
5. Előterjesztés a Hatvan, Nagygombos Major 1. és 24. szám alatti bérlakások tetőhéjazat javításával 

kapcsolatos döntésről 
Előterjeszt ő, előadó a 2-5. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester” 

 
Határozat száma:  71/2022. (II. 10.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 22. §-
ában biztosított jogkörében eljárva Heves megye 03. számú országgyűlési egyéni választókerületben (székhelye: 
Hatvan) az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak és póttagjainak az alábbi 
személyeket választja meg: 
 
Tagok: Bánkutiné Katona Mária 3016 Boldog, József Attila út 18. szám alatti lakos 
 Hényel Istvánné 3000 Hatvan, Tizeshonvéd u. 9. szám alatti lakos 
 Padányiné Kalocsai Edit 3000 Hatvan, Hatvanas u. 5. III/8. szám alatti lakos 
 
Póttagok: Kókainé Juhász Éva 3000 Hatvan, Eötvös u. 10. szám alatti lakos 
 Laczkóné Kepes Anikó Erzsébet 3016 Boldog, Bartók Béla út 86. szám alatti lakos” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. február 20. 
F e l e l ő s  : Hatvan város jegyzője, mint az OEVI vezetője 
 

Határozat száma:  72/2022. (II. 10.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Kártyára vonatkozó Általános Szerződési Feltételek 
módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal utólagosan jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 

(A 72/2022. (II. 10.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 

Határozat száma:  73/2022. (II. 10.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. február 15. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló tájékoztatás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma:  74/2022. (II. 10.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. február 15. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma:  75/2022. (II. 10.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. február 15. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma:  76/2022. (II. 10.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : 2022. február 15. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma:  77/2022. (II. 10.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma:  78/2022. (II. 10.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 

Szerkesztette:  Lukács László 
Készült:  45 példányban 

Szerkeszt őség:  3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 


