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szeptember 10-én    (  szerda) 17.00   –órakor     tartott  rendkívüli      üléséről.     
 
Az ülés helye: Községháza.  
 
 
Jelen vannak: Fischer József  polgármester 

 Suhaj Józsefné                                 
                         Hangyál Csaba                     
                         Fischerné Koncz Katalin települési képviselő 
     
Továbbá:                 
                       Gálné Papp Erika jegyző  
  Finta Florencia jegyzőkönyv-vezető 
   
Igazoltan távolmaradt:  
                                 

        Koncz Tímea külsős alpolgármester  
                                Zab Zsuzsanna települési képviselő 

          
               

                         
 Napirend előtt: 

 
Fischer József polgármester : 
 
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait.  Köszönöm, hogy ilyen gyorsan be tudtak 
jönni a képviselő-testület tagjai.  
 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, öt választott települési képviselőből 
négy fő jelen van, azt megnyitom.  
 
Zab Zsuzsanna települési képviselő valamint Koncz Tímea külsős alpolgármester 
jelezte távolmaradását. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Fischerné Koncz Katalin települési képviselőt 
megválasztani.  
 
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, és a jelenlévő négy tag szavazása alapján  
négy igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Fischerné Koncz Katalin  települési képviselőt   megválasztotta.  
 
 
Fischer József polgármester : 
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:     
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Napirend:  
 
1./  Döntés az „Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és intézményeik 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a 
konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra  vissza 
nem térítendő támogatás iránti igény benyújtásáról 
Előadó:  Fischer   József polgármester 
 
2./Döntés "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., 
valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával" tárgyú előzetes közbeszerzési eljárás megindításához 
szükséges közbeszerzési terv módosításáról 
Előadó:  Fischer   József polgármester 
 
3./Döntés "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., 
valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával" tárgyú előzetes  közbeszerzési eljárás megindításáról 
Előadó:  Fischer   József polgármester 
 
4./Döntés "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., 
valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával" tárgyú előzetes  közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásról 
és dokumentációjának elfogadásáról 
Előadó:  Fischer   József polgármester 
 
5./Döntés "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., 
valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával" tárgyú előzetes  közbeszerzési eljárás bíráló bizottság tagjairól 
Előadó:  Fischer   József polgármester 
 
6.)   Döntés az „Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és intézményeik 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a 
konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati támogatásból 

megvalósítandó   "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 
3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával" című projekt megvalósításához szükséges  
projektmenedzsmentre és nyilvánosságra vonatkozó szerződésről 

Előadó: Fischer  József polgármester 
 

7./  Döntés a "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., 
valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával" című projekt  megvalósítása érdekében az „Széchenyi 2020 
keretében meghirdetett „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-
2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra benyújtandó   pályázathoz szükséges  

energetikai auditálás valamint a  közbeszerzési eljárás lebonyolítása  megbízási 

díjának, költségeinek vállalásáról. 
Előadó: Fischer  József polgármester 
 
 

Megkérdezi van-e valakinek kérdése, más javaslata? 
 
 
Más javaslat, észrevétel nem érkezett.  
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A képviselő-testület a jelenlévő négy tag egyhangú szavazatával négy igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  napirendre vonatkozó javaslatot  

egyhangúan   elfogadta: 

                              
 

1. napirend 
2.  

Döntés az „Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és intézményeik 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a 

konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra  
vissza nem térítendő támogatás iránti igény benyújtásáról 

 
A  képviselő-testület tagjai a pályázattal kapcsolatos anyagot, pályázati felhívást, 

annak kivonatolt anyagát , a tervezett felújítások műszaki tartalmát valamint a 

határozati javaslatot áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz 

csatolva. 

 
 
Fischer József polgármester:  
 
Van egy olyan pályázati lehetőség, amelyről már április óta kaptunk híreket, hogy 
hamarosan meg fogják hirdetni és lehetőség lesz ezen Önkormányzatunknak is 
elindulni. A folyamat most jutott el oda, hogy a pályázatot meghirdették és 
benyújtásra szeptember 22-től, kerülhet sor. A pályázat kerete öt milliárd forint. A 
beruházások összege azok nagyságától függően 30 és 150 millió forint között 
mozoghatnak, vagyis 30 millió forint alatt nincs pályázat, és150 millió forint lett 
meghatározva maximum összeg. A pályázat keretében lehetőség van a nyílászárók, 
szigetelése, valamint akár a kazán megújítására és napelem felhasználásra is. A 
pályázatnak mindenképpen magába kell foglalnia a „megújuló” fogalmat, lehet az a 
kazán megújulása, vagy a napkollektor használata. 
Az első napirendi pont kapcsán elsősorban arról kell döntenünk, hogy részt 
szeretnénk-e venni egy ilyen pályázatban, mert a további napirendi pontok, a pályázat 
kidolgozására vonatkoznak. A programba a két épületünk, a Hivatal valamint az 
óvoda szigetelése, nyílászáró cseréje, valamint a fűtés korszerűsítése tartozik bele, 
melyre később kitérek. Ezen épületeket tudtuk belevonnia programba. Én a 
Kultúrházat is szerettem volna bevonni, de erre azért nem kerülhetett sor, mert a 
fogyasztást szükséges volt alátámasztani, és ezek alapján, mint kiderült a Kultúrház a 
kisfogyasztó kategóriába tartozik. Ez persze nem zárja ki, hogy lesz olyan pályázat, 
ahol más mércét kell majd teljesíteni és akkor a Kultúrház esetében is pályázhatunk 
majd. 
 A kérdés tehát még egyszer az első napirendi pont kapcsán, hogy tegyünk-e lépéseket 
ezen kombinált pályázat kapcsán. Ha a testült úgy dönt, hogy nem, az ülés a 
továbbiakban okafogyottá vált, hiszen a többi napirendi pont ennek kidolgozásához 
kapcsolódik. Elnézést, hogy rövid volt az idő ennek megismerésére. 
Azt javaslom, ha van a Képviselő-testületnek kérdése, azt beszéljük meg. Én úgy 
látom, hogy ez olyan lehetőség, amelyről nem kéne lemaradni. 100%-os a támogatás, 
amely a kiküldött anyagban is látható, azzal együtt, hogy ha nem nyerjük meg a 
pályázatot, lesznek összegek, amelyeket ki kell fizetnünk, ezért olyan anyagokat is 
kaphatunk, amelyeket a későbbiekben másra felhasználhatunk. A hosszútávra 
megjelölt Uniós pályázatok esetében egy évben két körre kerül sor. Ha az első körben 
nem is nyer a pályázat, a második körre a kész, kidolgozott anyag megvan, és azok az 
anyagok, amiket most ki kell fizetnünk,- kivéve a közbeszerzői díj, mert az egyszeri 
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alkalomra szól- az energetikai audit nem lesz kidobott pénz, mert amikor az épületet 
felmérik, azokat fel tudjuk használni. Most persze egy kicsit előrehaladtam a pályázat 
kapcsán, de a lényeg az, hogy a megküldött anyagban benne van, hogy ez a pályázat 
miről szól, mire lehet felhasználni. A továbbiakban a projektmenedzsment, a 
közbeszerzés elszámolható összegei szerepelnek benne.  
Ha esetleg oda jutunk, hogy  nyer a pályázat, és ki kell fizetni adott vállalkozót, és 
nincs rá pénzünk, amely előfordulhat, akkor banki hitelt kell felvennünk és attól 
kezdve annak a kamatait, kell fizetni. 
Ilyen költségek fordulhatnak elő, de egyenlőre itt még nem tartunk. 
Kiegészítésként elmondanám, hogy a pályázat tervezett  végösszege nettó 63 millió 
forint. 
A pályázat tartalma: az óvodánál közel 400m2 homlokzati szigetelés, a teljes 
padlásfödém szigetelése, 26 különböző nyílászáró cseréje, a fűtési rendszer felújítása, 
vagyis a régi, elhasználódott radiátorokat kicserélik vagy termosztátot, szerelnek fel, 
amellyel helyileg állítható a kívánt hőmérséklet, ezzel egyidejűleg egy kondenzációs 
gázkazánra beépítése és napkollektor felszerelése a meleg víz ellátáshoz, valamint a 
külső világítás, amely történhet mozgásérzékelős lámpákkal vagy ledes világítással. 
A Hivatalnál, mivel nagyobb a felület 500m2 homlokzati szigetelés, a teljes padlás 
szigetelése, 37 db, vagyis teljes nyílászáró csere. Ebbe természetesen nem tartozik 
bele a legutóbbi pályázat során kicserélt műanyag nyílászáró. Továbbá megtörténik a 
fűtési rendszer megújítása, itt is a termosztátos megoldással, valamint amely 
helyiségben nincs fűtés, ott megtörténik ezek beszerelése. Ide is ezzel egyidejűleg egy 
kisebb fogyasztású gázkazán beállítása vagy egy alternatív megoldású kazán 
visszaállítása, például faelgázosító kazán. 
Ezek lényege, hogy ténylegesen körülbelül 15%-os spórolást kell elérni, a megújítást 
követően. 
A megszépülés az természetes, már azzal, hogy az épület le van szigetelve és kap egy 
burkolatot. 
A tető felújítása ebbe sajnos nem fér bele. Első körben volt róla szó, hogy belefér, de 
sajnos még a napelemek alatti megerősítés sem fért bele. 
Az óvodánál a tetővel nincs baj, hiszen nem olyan régi, annyi, hogy ott is ahogy 
mindenhol lépés álló gyapot  burkolat lesz. 
A lakrész tetejét kell majd felújítanunk, vagy saját erőből vagy figyelni kell a 
pályázatokat. 
Három hónappal ezelőtt a Járási Hivatalnál jártunk, ahol sikerült 30 millió forint 
feltételes pályázati lehetőséget kialkudni, amelyet szintén ennek az épületnek a 
felújítására fogunk fordítani, hogy mikor azt sajnos még nem tudom. 
Visszakanyarodva tehát, az óvodánál, a Hivatalnál és az új lakrésznél ekkora 
összegekkel kell számolni. 
 
 
A napirendi pont feletti vitát megnyitom.  Kérem a Képviselő-testületet, hogy az 
előterjesztéssel kapcsolatban mondják el hozzászólásukat, tegyék fel kérdéseiket .  
 
Hozzászólások: 

 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Ha nem nyer a pályázat mennyit kell fizetni? 
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Fischer József polgármester: 
 
Ha nem nyer a pályázat, akkor van a vészforgatókönyv. A költségek: a közbeszerzés 
költsége 300 ezer forint +ÁFA, az energetikai tanúsítványok, amelyeket bárhol fel 
tudunk majd használni, 400 ezer forint +ÁFA. Ezek azok az összegek, amelyek nem 
térülnek meg. A nyertes pályázat mind a kettőt tartalmazza, azok elszámolható 
költségek , ha nyer a pályázatunk. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Ki írja a pályázatot? 
 
Fischer József polgármester: 
 
A pályázatot a Tenderauditor Kft írja. Ők jelentkeztek nálunk. Ők kezdték el az egész 
tervet, ők dolgoztak rajta, tehát nekik érdekük, hogy ez a pályázat nyerjen. A 
szerződéstervezetben szerepel is, hogy ők akkor kerülnek kifizetésre, ha mi a 
támogatói határozat okiratát megkaptuk. Tehát nekik addig semmiféle követelésük 
nincs felénk. 
Ők magukat azzal védik, hogy kikötöttük a szerződésben, hogy egy évig a tervezettel  
máshoz mi nem fordulunk. 
Számunkra nagy bukási lehetőséget nem látok ebben. Ha ők nem dolgoznak 
normálisan, elképzelhető, hogy a pályázat most nem nyer. Ha az Európai Uniótól 
kapunk pénzt ilyen típusú fejlesztésekre nem tudom miért ne használnánk ki ezt a 
lehetőséget. 
Visszatérve Hangyál Csaba kérdésére tehát, ha nem nyer a pályázat, amit nekünk 
fizetni kell az a közbeszerzés díja és az energiai tanúsítványok. Lassan jöttek sajnos 
az anyagok, azért ilyen soká tartjuk ezt a testületi ülést. Ez nem rajtunk múlott. 
Miután a benyújtott pályázatokból kiválasztják, hogy ki is nyeri el ezeket, nekünk a 
szerződés megkötése után sok dolgunk nem lesz. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Gondolom, hamarosan elbírálják a pályázatokat. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Természetesen. 
Amennyiben meghozzuk a határozatokat, nekem az lesz a dolgom, hogy felhívjam a 
közbeszerző csapatot, hogy mi a határozatot meghoztuk. Ők onnantól kezdve az a 
határozatban szereplő  három céget fogják felkérni, hogy ezzel a tartalommal adjanak 
árajánlatot, és nekünk kell dönteni, hogy a legjobbat kiválasztva melyik cég fogja a 
kivitelezést megvalósítani. Ezt követően lesz benyújtva a pályázat, amelynek van egy 
elbírálási ideje, amiről mi körülbelül október végén, november elején fogunk 
értesülni. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Akkor kezdjük el, és majd meglátjuk mi lesz belőle! 
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Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Szeretném a Képviselő-testülettel is megosztani e pályázattal kapcsolatos 
észrevételeimet, melyeket már a polgármester úrral is megosztottam. Valóban nagyon 
későn állt rendelkezésünkre a mai napi ülés anyaga, én csak a mai nap folyamán 
tudtam azokat megnézni.  Ahogy a polgármester úrnak is említettem, számomra a két 
épület épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva 
összköltségét, a közel 80.millió forintot sokallom, figyelemmel egy általam ismert, öt épület 
esetében megvalósuló napelem építésére elnyert  pályázat 45 millió forintos összköltségéhez 
képest.  
Ez alapján ugyanis a most tervezett pályázatban is megépítendő két napelem megépítésének 
költsége  kb. 18 millió forint, így a maradék kb. 60 millió forintból valósulna meg a 
fűtéskorszerűsítés, nyílászáró cserék , kazáncserék,, födém szigetelés, ami számomra nem 
tűnik reális összegnek 
Polgármester Úrnak is elmondtam, hogy ami miatt az előbb említett aggodalmamat 
megosztottam a képviselő-testülettel annak oka az, hogy az Európai Unió által 
finanszírozott pénzek felhasználását ilyen, a költségek reális volta szempontjából is   
ellenőrzik. Az ellenőrzést nemcsak a hazai pályázatkezelők, hanem az Európai Unió 
szervei is ellenőrzik. Nem tudom, hogy a képviselő-testületi tagok előtt mennyire 
ismert az a hír, miszerint az Európai Unió Csalás Elleni Bizottsága büntető feljelentés 
mellett  141 önkormányzatot kötelez játszótér építés címén kapott támogatás 
visszafizetésére túlárazás, túldimenzionált költségvetés – köztük projektmenedzsment 
költségei-   miatt. Többek között ezért is érdemes a pályázatok költségeit reálisan 
tervezni, kalkulálni. 
 
A tervezett beruházási költség a minimálisan igényelhető  30 millió és a maximális 
150 millió forint közé esik, de ha figyelembe vesszük, hogy ennek az egész országra 
kiterjedő pályázatnak a pályázati kerete 5 milliárd forint, akkor a beruházási 
összköltség csökkenésével esetleg pályázatunk  nyerési esélyét is növelni lehetne. 
Azért is érdemes erre figyelni, mert a beruházás megtérülési rátáját is figyelni kell, 
ami nem lehet kevesebb, mint 0,00% és nem lehet több, mint 15%. 
 
Igaz, nem vagyok műszaki szakember mégis fontosnak tartottam ezeket a 
polgármester úrral már tegnap megosztott kétségeimet, véleményemet megosztani a 
képviselő-testülettel is. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Köszönöm. Ez nem titok, ezt nekem a Jegyző Asszony tényleg valóban elmondta. A 
Jegyzőasszonynak valóban van rálátása a pályázatokra, de a költségeknek én is utána 
néztem, hogy vannak itt a környéken olyanok, akik ilyen tevékenységekkel 
foglalkoznak. Én nem hiszem, hogy ilyen volumenű dolgoknál ezek túl lennének 
árazva. Egy olyan csapat, akik ezért pénzt fognak kapni, ha elbuknak, akkor onnantól 
kezdve egy éltre elfelejthetik a megbízásokat. 2004 óta létezik a Zöld Áramlat, jó pár 
kivitelezésben részt vettek és most is dolgoznak több helyen. Akik mögöttük állnak 
nem hiszem, hogy laikusok lennének Az áraknak utána is lehet nézni akár az 
interneten. Kicsi eltérések persze lehetnek, gyártótól, márkától függően. Én tehát úgy 
gondolom ,hogy ezek az árak korrektek. 
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Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Ezek nem napelemek, hanem napkollektorok. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Igen, ez napkollektor, ami a meleg vizet készíti. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Az általam említett 5 épületet érintő beruházás is napkollektorok építése, én 
fogalmaztam pontatlanul, amikor napelemet mondtam napkollektor helyett. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Rendben Jegyző Asszony. Köszönöm. Nekem ezzel kapcsolatban ilyen félelmem 
nincs. Ha ők alul áraztak volna és rossz minőséget kapunk, azzal nem vagyunk 
előrébb. Szerintem ezeknek az áraknak megvan a mögöttes tartalmuk, tehát nem 
kitalált árakkal dolgoznak ezek a csapatok. Annyira azért nem ismerem őket, de nem 
is feltétlenül kell őket ismerni. A lényeg, hogy ezek működő és nem fantom cégek, 
ennek én is utána néztem. Inkább attól tartok, hogy ez az 5 milliárd forint valóban 
kevésnek tűnik, mert attól függően, hogy kiírták, hogy mennyi lehet az, amit ebből el 
lehet nyerni, az attól függ, hogy mekkora nagyságú pályázatok érkeznek be. De 
nekünk ebben veszteni, elbukni valót, a közbeszerzési tételen kívül nem látok. 
 Ezzel kapcsolatban én ennyit szerettem volna elmondani. 
Ezzel kapcsolatban tehát kérdés, hogy ezt a pályázatot elindítsuk-e? 
 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz? 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban további   kérdés,  hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Döntés az „Széchenyi 2020 keretében meghirdetett 
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-4.10.0/F 
kódszámú) pályázati felhívásra  vissza nem térítendő támogatás iránti igény benyújtásáról 
szóló határozati javaslatot fogadja el.  
 
Kéri, hogy aki a  „Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 
kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati 
felhívásra  vissza nem térítendő támogatás iránti igény benyújtásáról 
szóló határozati javaslatot elfogadja, az   kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a jelenlévő négy képviselő szavazásával  
a napirenddel kapcsolatban : 
négy igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2014.(IX.10.) számú 
határozata 

Döntés a Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 

hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-
4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra vissza nem térítendő támogatás iránti 

igény benyújtásáról 

Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a „Döntés a Széchenyi 2020 keretében 
meghirdetett „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” 
című (KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra vissza nem térítendő 
támogatás iránti igény benyújtásáról” című előterjesztést és az ügyben az alábbi 
döntést hozta: 

1. Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  az Önkormányzat 
tulajdonában lévő  

- a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 
feladatellátását szolgáló 2434 Hantos, Köztársaság tér 1.  

- a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltsége 
továbbá a Hantosi Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat 
feladatellátását szolgáló továbbá szolgálati lakás funkciójú 2434 
Hantos, Nagylóki út 3. alatt található épületek épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva történő 
fejlesztése érdekében felkéri é felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-
2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra  a pályázatot 
előkészítését tovább folytassa, a támogatás iránti igény anyagának 
összeállítása érdekében a szükséges intézkedést megtegye. 

2. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  az Önkormányzat 
tulajdonában lévő  
 
- a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 
feladatellátását szolgáló 2434 Hantos, Köztársaság tér 1.  

-a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltsége 
továbbá a Hantosi Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat 
feladatellátását szolgáló továbbá szolgálati lakás funkciójú 2434 hantos, 
Nagylóki út 3. alatt található épületek épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva történő fejlesztése 
érdekében felkéri é felhatalmazza a polgármestert, hogy a Széchenyi 2020 
keretében meghirdetett „Önkormányzatok és intézményeik 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 
kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-4.10.0/F 
kódszámú) pályázati felhívásra az összeállított támogatási igényt nyújtsa 
be. 
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Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2014. 09.22. 
 
 

2.napirend 
 

Döntés "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 
3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával" tárgyú előzetes közbeszerzési 
eljárás megindításához szükséges közbeszerzési terv módosításáról 
 
A  képviselő-testület tagjai a napirend anyagát , a határozati javaslatot és annak 

mellékleteit   áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
Fischer József polgármester: 
 
A kettes napirendi pont kapcsolódik az első napirendi ponthoz a közbeszerzési 
tervünket kell módosítani a pályázat miatt. 
.  
Amikor a korábbiakban elfogadtuk a tervünket, még nem volt olyan összeg, amit abba 
szerepeltetni kellett volna. A napirendi pontban tehát arról van szó, hogy ezt a 
közbeszerzési tervet módosítani kell. 
 
A közbeszerzési tervet a Tenderauditor Kft. állította össze.  A közbeszerzési tervben  
ez a beruházás szerepel. 
 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz? 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további   kérdés,  hozzászólás nem hangzott el. 

 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Döntés "Hantos Községi Önkormányzat 
tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti 
ingatlanok épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával" 
tárgyú előzetes közbeszerzési eljárás megindításához szükséges közbeszerzési terv 
módosításáról szóló határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a  Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki 
út 3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával" tárgyú előzetes közbeszerzési eljárás 
megindításához szükséges közbeszerzési terv módosításáról 
szóló határozati javaslatot elfogadja, az   kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a jelenlévő négy képviselő szavazásával  
a napirenddel kapcsolatban : 
négy igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2014.(IX.10.) számú 
határozata 

 
Döntés "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 

3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával" tárgyú előzetes közbeszerzési 

eljárás megindításához szükséges közbeszerzési terv módosításáról 
 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a „Döntés  „Hantos Községi Önkormányzat 
tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., valamint Köztársaság tér 1. szám 
alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával" tárgyú előzetes közbeszerzési eljárás megindításához szükséges 
közbeszerzési terv módosításáról ” című előterjesztést és az ügyben az alábbi 
döntést hozta: 

1. Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy  az 
Önkormányzat tulajdonában lévő  

- a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 
feladatellátását szolgáló 2434 Hantos, Köztársaság tér 1.  

- a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltsége 
továbbá a Hantosi Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat 
feladatellátását szolgáló továbbá szolgálati lakás funkciójú 2434 
Hantos, Nagylóki út 3. 

alatt található épületek épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva történő fejlesztése érdekében a 
Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-
2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati  konstrukció felhívására benyújtandó 
pályázattal kapcsolatban elhívásra  vissza nem térítendő támogatás iránt 
benyújtandó pályázattal szemben előírt követelményre figyelemmel, 
Hantos Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő feltételes közbeszerzési 
eljárást folytat le. 

2. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  az Önkormányzat 
tulajdonában lévő  
 
- a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 
feladatellátását szolgáló 2434 Hantos, Köztársaság tér 1.  

-a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltsége 
továbbá a Hantosi Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat 
feladatellátását szolgáló továbbá szolgálati lakás funkciójú 2434 hantos, 
Nagylóki út 3. alatt található épületek épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva történő fejlesztése 
érdekében felkéri é felhatalmazza a polgármestert, hogy a Széchenyi 2020 
keretében meghirdetett „Önkormányzatok és intézményeik 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 
kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-4.10.0/F 
kódszámú) pályázati konstrukció  felhívására benyújtandó pályázattal 
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kapcsolatban elhívásra  vissza nem térítendő támogatás iránt 
benyújtandó pályázattal szemben előírt követelményre figyelemmel 
lefolytatandó  feltételes közbeszerzési eljárására tekintettel 

  
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény 33.§-a alapján az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 
2014.évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét – mely jelen  
határozat 1. melléklete – változatlan formában elfogadja, jóváhagyja. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett 
fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

3. napirend 
 

Döntés "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., 
valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával" tárgyú előzetes  közbeszerzési eljárás 
megindításáról 
 
A  képviselő-testület tagjai a határozati javaslatot áttanulmányozás végett írásban 

megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
Fischer József polgármester: 
 
Most a  közbeszerzési eljárás megindításáról kell határoznunk . 
Megjegyezném, hogy még a mai nap folyamán is érkeztek anyagok, amelyeket már a múlt 
héten meg kellett volna kapnunk, mert ezek az emberek az előkészítést a múlt héten már 
befejezték. Én akkor közöltem velünk, hogy nekünk nincs közbeszerzés lebonyolításához értő  
csapatunk, ezért kértem őket, hogy ajánljanak olyanokat akikkel már dolgoztak együtt, ők ezt 
megtették,így az általuk ajánlott csapat fogja a közbeszerzést lebonyolítani. 
 
 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz? 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban további   kérdés,  hozzászólás nem hangzott el. 
 

Fischer József polgármester:  
 
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Döntés "Hantos Községi Önkormányzat 
tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával" tárgyú előzetes  
közbeszerzési eljárás megindításáról szóló határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a  Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki 
út 3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával" tárgyú előzetes  közbeszerzési eljárás 
megindításáról szóló határozati javaslatot elfogadja, az   kézfelemeléssel 
szavazzon.  
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a jelenlévő négy települési képviselő szavazásával  
a napirenddel kapcsolatban : 
négy igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2014.(IX.10.) számú 
határozata 

 
Döntés "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 

3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával" tárgyú előzetes  

közbeszerzési eljárás megindításáról 
 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a „Döntés "Hantos Községi Önkormányzat 
tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., valamint Köztársaság tér 1. szám 
alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával" tárgyú előzetes  közbeszerzési eljárás megindításáról ” című 
előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 

1. Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy  az 
Önkormányzat tulajdonában lévő  

- a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 
feladatellátását szolgáló 2434 Hantos, Köztársaság tér 1.  

- a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltsége 
továbbá a Hantosi Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat 
feladatellátását szolgáló továbbá szolgálati lakás funkciójú 2434 
Hantos, Nagylóki út 3. 

alatt található épületek épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva történő fejlesztése érdekében a 
Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-
2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati  konstrukció felhívására benyújtandó 
pályázattal kapcsolatban elhívásra  vissza nem térítendő támogatás iránt 
benyújtandó pályázattal szemben előírt követelményre figyelemmel, 
Hantos Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő feltételes közbeszerzési 
eljárást folytat le. 
 

2. Az eljárás becsült értéke: nettó 63.375.879,- HUF azaz hatvanhárom-
millió- háromszázhetvenötezer- nyolcszázhetvenkilenc forint. 

3. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy  határozott, 
hogy a Önkormányzat tulajdonában lévő  

- a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 
feladatellátását szolgáló 2434 Hantos, Köztársaság tér 1.  
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- a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltsége 
továbbá a Hantosi Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat 
feladatellátását szolgáló továbbá szolgálati lakás funkciójú 2434 
Hantos, Nagylóki út 3. 

alatt található épületek épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva történő fejlesztése érdekében a 
Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-
2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati  konstrukció felhívására benyújtandó 
pályázattal kapcsolatban elhívásra  vissza nem térítendő támogatás iránt 
benyújtandó pályázattal szemben előírt követelményre figyelemmel, 
Hantos Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő feltételes közbeszerzési 
eljárás felfolytatásával Dr. Kelemen Balázs 7621 Pécs, Jókai Mór u. 30. 
szám alatti ügyvédet bízza meg. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben a szükséges 
intézkedést megtegye. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2014. 09.11. 
 
 

4. napirend 
 

Döntés "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., 
valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával" tárgyú előzetes  közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívásról és dokumentációjának elfogadásáról 
 
A  képviselő-testület tagjai ajánlattételi felhívás és dokumentá tervezetét , a 

határozati javaslatot és annak mellékleteit   áttanulmányozás végett írásban 

megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 

  
Fischer József polgármester: 
 
Ez az a rész, amelyen már korábban végig futottunk, tehát, hogy melyik épületnél  mit kell 
elvégezni, mire kell tenni az ajánlatot. , valamint  itt van az  a három cég, amelyet 
megjelöltek, ezt a hármat fogják felkérni a testületi  jóváhagyás esetén  hogy készítsenek 
árajánlatot. Ezzel kapcsolatban azt tesszük, hogy mire ez nekünk a pályázat benyújtásához 
kell, kiválasztjuk közülük a legmegfelelőbbet. 
 
A testület megkapta a  a dokumentációt , erről és a és a három cég  felkéréséről kell 
döntenünk. 
 
Erre akkor felhatalmazzuk őket, hiszen várják is a döntésünket. 
 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz? 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban további   kérdés,  hozzászólás nem hangzott el. 
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Fischer József polgármester:  
 
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Döntés "Hantos Községi Önkormányzat 
tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával" tárgyú előzetes  
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásról és dokumentációjának elfogadásáról 
szóló határozati javaslatot fogadja el. 
 

 
Kéri, hogy aki a  Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki 
út 3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával" tárgyú előzetes  közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívásról és dokumentációjának elfogadásáról szóló határozati 
javaslatot elfogadja, az   kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a jelenlévő négy települési képviselő szavazásával  
a napirenddel kapcsolatban : 
négy igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2014.(IX.10.) számú 
határozata 

 
Döntés "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 

3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával" tárgyú előzetes  

közbeszerzési eljárás ajánlattételi  felhívásáról és dokumentációjának 
elfogadásáról 

 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a „Döntés "Hantos Községi Önkormányzat 
tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., valamint Köztársaság tér 1. szám 
alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával" tárgyú előzetes  közbeszerzési eljárás ajánlattételi  felhívásáról 
és dokumentációjának elfogadás” című előterjesztést és az ügyben az alábbi 
döntést hozta: 

1. Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy  az 
Önkormányzat tulajdonában lévő  

- a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 
feladatellátását szolgáló 2434 Hantos, Köztársaság tér 1.  

- a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltsége 
továbbá a Hantosi Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat 
feladatellátását szolgáló továbbá szolgálati lakás funkciójú 2434 
Hantos, Nagylóki út 3. 

alatt található épületek épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva történő fejlesztése érdekében a 
Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
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hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-
2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati  konstrukció felhívására benyújtandó 
pályázattal kapcsolatban elhívásra  vissza nem térítendő támogatás iránt 
benyújtandó pályázattal szemben előírt követelményre figyelemmel, 
Hantos Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő feltételes közbeszerzési 
eljárást folytat le. 

2. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy  határozott, 
hogy a Önkormányzat tulajdonában lévő  

- a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 
feladatellátását szolgáló 2434 Hantos, Köztársaság tér 1.  

- a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltsége 
továbbá a Hantosi Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat 
feladatellátását szolgáló továbbá szolgálati lakás funkciójú 2434 
Hantos, Nagylóki út 3. 

alatt található épületek épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva történő fejlesztése érdekében a 
Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-
2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati  konstrukció felhívására benyújtandó 
pályázattal kapcsolatban elhívásra  vissza nem térítendő támogatás iránt 
benyújtandó pályázattal szemben előírt követelményre figyelemmel, 
Hantos Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő feltételes közbeszerzési 
eljárás felfolytatásával Dr. Kelemen Balázs 7621 Pécs, Jókai Mór u. 30. 
szám alatti ügyvédet bízza meg. 

3. Az eljárás becsült értéke: nettó 63.375.879,- HUF azaz hatvanhárom-
millió- háromszázhetvenötezer- nyolcszázhetvenkilenc forint.  

4. A Képviselő-testület  Dr. Kelemen Balázs ügyvéd által elkészített eljárást 
megindító felhívás és dokumentáció tartalmát- mely jelen határozat 1. és 
2. melléklete -  megismerte és ezen dokumentumokat jelen határozattal 
elfogadja, egyúttal felkéri megbízottat, hogy az alábbi három ajánlattevőt 
hívja fel ajánlattételre: 

1. Kalo Kerámia Kft. 
6300 Kalocsa, Sörös I. u. 13. 
Adószám: 13701172-2-03 
Képviselő: Skultéti  Csaba ügyvezető  
Telefon: 30/9382093 Fax:78/465-000 
Email: kalokeramia@kalokeramia.hu 
 
2. Szir-Vix Kft. 
6300 Kalocsa, Negyvennyolcasok tere 1. III. em .6. 
Adószám: 13936271-2-03 
Képviselő: Matos Csilla ügyvezető 
Telefon: 30/4512238   Fax: 78/464-202 
Email: szirvix@gmail.com 
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3.Kőrös Róbert 
6300 Kalocsa, Pataji u. 38. 
Adószám: 65096527-2-23 
EV nyilvántartási szám: 13165873 
Telefax: 78/465-836 Telefon: 20/2841011 
Email: katlac1em@t-online.hu 
 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben a szükséges 
intézkedést megtegye. 
 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2014. 09.11. 
 
 

5. napirend 
 

Döntés "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., 
valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával" tárgyú előzetes  közbeszerzési eljárás bíráló 
bizottság tagjairól 
 
A  képviselő-testület tagjai a határozati javaslatot áttanulmányozás végett írásban 

megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
 
Fischer József polgármester: 
 
A Bíráló Bizottság tagjainak szakembereknek kell lenni, a törvény ki is zárja, hogy az 
önkormányzat részéről tag lehessen valaki.  
Ezért kértem, hogy olyan embereket ajánljanak, akikkel már a kft. dolgozott együtt, illetve 
akik a feltételeknek megfelelnek. Ők a korábban említett összegért dolgoznak. 
 
A határozati javaslat tehát arról szól, hogy ezeket az embereket válasszuk meg a bizottság 
tagjainak. 
 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz? 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban további   kérdés,  hozzászólás nem hangzott el. 
 

Fischer József polgármester:  
 
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Döntés "Hantos Községi Önkormányzat 
tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával" tárgyú előzetes  
közbeszerzési eljárás bíráló bizottság tagjairól szóló határozati javaslatot fogadja el. 
 
 
Kéri, hogy aki Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 
3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával" tárgyú előzetes  közbeszerzési eljárás bíráló 
bizottság tagjairól szóló határozati javaslatot elfogadja, az   kézfelemeléssel 
szavazzon. 
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a jelenlévő négy települési képviselő szavazásával  
a napirenddel kapcsolatban : 
négy igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2014.(IX.10.) számú 
határozata 

 
 

„Döntés "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 
3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai 

fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával" tárgyú előzetes  
közbeszerzési eljárás bíráló bizottság tagjairól 

 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a „Döntés "Hantos Községi Önkormányzat 
tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., valamint Köztársaság tér 1. szám 
alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával" tárgyú előzetes  közbeszerzési eljárás bíráló bizottság tagjairól” 
című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 

1. Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy  az 
Önkormányzat tulajdonában lévő  

- a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 
feladatellátását szolgáló 2434 Hantos, Köztársaság tér 1.  

- a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltsége 
továbbá a Hantosi Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat 
feladatellátását szolgáló továbbá szolgálati lakás funkciójú 2434 
Hantos, Nagylóki út 3. 

alatt található épületek épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva történő fejlesztése érdekében a 
Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-
2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati  konstrukció felhívására benyújtandó 
pályázattal kapcsolatban elhívásra  vissza nem térítendő támogatás iránt 
benyújtandó pályázattal szemben előírt követelményre figyelemmel, 
Hantos Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő feltételes közbeszerzési 
eljárást folytat le. 

2. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy  határozott, 
hogy a Önkormányzat tulajdonában lévő  

- a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 
feladatellátását szolgáló 2434 Hantos, Köztársaság tér 1.  

- a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltsége 
továbbá a Hantosi Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat 
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feladatellátását szolgáló továbbá szolgálati lakás funkciójú 2434 
Hantos, Nagylóki út 3. 

alatt található épületek épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva történő fejlesztése érdekében a 
Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-
2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati  konstrukció felhívására benyújtandó 
pályázattal kapcsolatban elhívásra  vissza nem térítendő támogatás iránt 
benyújtandó pályázattal szemben előírt követelményre figyelemmel, 
Hantos Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő feltételes közbeszerzési 
eljárás felfolytatásával Dr. Kelemen Balázs 7621 Pécs, Jókai Mór u. 30. 
szám alatti ügyvédet bízza meg. 

3. Hantos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kbt. 22. § (1) 
bekezdésére figyelemmel a következő személyeket, mint bíráló bizottsági 
tagokat jelöli ki: 

Elekes Judit (7630 Pécs, Barázda köz 8.), pénzügyi és közbeszerzési szakértő 
 
Dr. Kelemen Balázs (7621 Pécs, Jókai Mór u. 30.; ügyvédi lajstromszám: 5/VII.) 
jogi és közbeszerzési szakértő 
 
Mihalovics Gábor (7636 Pécs, Neumann u. 20) közbeszerzési és közbeszerzés 
tárgya szerinti szakértő 
 
Az eljárás becsült értéke: nettó 63.375.879,- HUF azaz hatvanhárom-millió- 
háromszázhetvenötezer- nyolcszázhetvenkilenc forint.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben a szükséges 
intézkedést megtegye. 
 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2014. 09.18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. napirend 
 

Döntés az „Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-
4.10.0/F kódszámú) pályázati támogatásból megvalósítandó   "Hantos Községi 
Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., valamint Köztársaság 
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tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával" című projekt megvalósításához szükséges  
projektmenedzsmentre és nyilvánosságra vonatkozó szerződésről 

 
A  képviselő-testület tagjai a feltételes projektmenedzsmenti és nyilvánosságra 

vonatkozó szerződés tervezeteket , a határozati javaslatot és annak mellékleteit   

áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Itt tehát arról van szó, ahogy arról már beszéltünk, hogy a Tenderauditor Kft.-nek addig pénz 
nem jár, amíg mi meg nem kaptuk a támogatói okiratot. A határozati javaslatban az is benne 
van, hogy ők ezért mit kérnek, vagyis, hogy a tervet nem használhatjuk fel. Az, hogy nekünk 
ez mennyibe kerül az a következő napirendi pont. A lényeg, hogy ők akkor kapnak ebből 
pénzt, ha nyer a pályázat. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Szeretné felhívni a képviselő-terület figyelmét  a projektmenedzseri szerződés  4.1-es 
pontjára, mely a megbízási díjat tartalmazza, továbbá a  6.1-es pontra, mely szabályozza a 
projekt felhasználási lehetőségeit valamint a 7.1. pontra, mely kötbérel biztosított 
kizárólagosságot köt ki. Ez utóbbi röviden azt a kitételt tartalmazza, hogy nem támogatott 
pályázat esetén egy éven belül a projekttel kapcsolatban csak ezzel a céggel lehet 
projektmenedzsmenti feladatokat végeztetni, egyébként 1.000.000 Ft kötbért kell az 
Önkormányzatnak fizetnie a cég felé. A nyilvánosságra vonatkozó feltételes szerződés 
hasonló kikötéseket tartalmaz. 
Fontos, hogy erre felhívja a  képviselő testület figyelmét. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Igaza van a Jegyző Asszonynak, hogy erre felhívja a figyelmet, azért persze minden cég védi 
a saját munkáját valamilyen módon, ki összeghez, ki dátumhoz köti a felhasználást. Nyilván 
ők a pályázatírással kockáztatnak és szeretnék munkájukat így is biztosítani. 
A lényeg, hogy nekünk erre most nekik nem kell fizetnünk. Tehát nekik ez nyereséget akkor 
hoz, ha nyer a pályázat. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Ezek a szerződések azért „feltételesek”, mert a bennük  szereplő feladatok elvégzésére csak 
támogatott pályázat esetén van szükség, egyéb esetben nincs sem projektmenedzseri, sem 
nyilvánossággal, tájékoztatással kapcsolatos munkavégzés. Az el nem végzett munkáért 
nyilván díjazás sem jár. 
 
Fischer József polgármester:  
 
  Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz? 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban további   kérdés,  hozzászólás nem hangzott el. 
 

Fischer József polgármester:  
 
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Döntés az „Széchenyi 2020 keretében meghirdetett 
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-4.10.0/F 
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kódszámú) pályázati támogatásból megvalósítandó   "Hantos Községi Önkormányzat 
tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával" című projekt 
megvalósításához szükséges  projektmenedzsmentre és nyilvánosságra vonatkozó szerződésről 
szóló határozati javaslatot fogadja el. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Kéri, hogy aki Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 
kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) 
pályázati támogatásból megvalósítandó   "Hantos Községi Önkormányzat 
tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti 
ingatlanok épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával" című 
projekt megvalósításához szükséges  projektmenedzsmentre és nyilvánosságra vonatkozó 

szerződésről szóló határozati javaslatot elfogadja, az   kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a jelenlévő négy települési képviselő szavazásával  
a napirenddel kapcsolatban : 
négy igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2014.(IX.10.) számú 
határozata 

 
Döntés " Döntés az „Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok 
és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-
4.10.0/F kódszámú) pályázati támogatásból megvalósítandó   "Hantos Községi 
Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., valamint Köztársaság 
tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával" című projekt megvalósításához szükséges  
projektmenedzsmentre és nyilvánosságra vonatkozó szerződésről 
 

 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a „Döntés az „Széchenyi 2020 keretében 
meghirdetett „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” 
című (KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati támogatásból megvalósítandó   
"Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., 
valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával" című projekt megvalósításához 
szükséges  projektmenedzsmentre és nyilvánosságra vonatkozó szerződésről ” 
című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 

1. Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában lévő  
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- a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 
feladatellátását szolgáló 2434 Hantos, Köztársaság tér 1.  

- a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltsége 
továbbá a Hantosi Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat 
feladatellátását szolgáló továbbá szolgálati lakás funkciójú 2434 
Hantos, Nagylóki út 3. alatt található épületek épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva történő 
fejlesztése érdekében a Széchenyi 2020 keretében meghirdetett 
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia 
régiókban” című (KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati  
konstrukció felhívására benyújtandó pályázattal kapcsolatban   

 
a  pályázat projektmenedzseri feladatainak ellátására  
 
a Tenderauditor  Kft (cg. 01-09-939520 Székhely: 1138 Budapest, Meder 
utca 8.  adószám: 22698858-2-41  képviseli: Ducsai Ákos ügyvezető) 
megkötendő  feltételes megbízási szerződés- tervezetét , mely jelen 
határozat 1. melléklete- változatlan formában jóváhagyja. 
 

2. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában lévő  

- a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 
feladatellátását szolgáló 2434 Hantos, Köztársaság tér 1.  

- a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltsége 
továbbá a Hantosi Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat 
feladatellátását szolgáló továbbá szolgálati lakás funkciójú 2434 
Hantos, Nagylóki út 3. alatt található épületek épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva történő 
fejlesztése érdekében a Széchenyi 2020 keretében meghirdetett 
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia 
régiókban” című (KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati  
konstrukció felhívására benyújtandó pályázattal kapcsolatban   

 
 
a  pályázat  „tájékoztatás és nyilvánosság” biztosítására vonatkozó  
tevékenység ellátására   
 
a Tenderauditor  Kft (cg. 01-09-939520 Székhely: 1138 Budapest, Meder 
utca 8.  adószám: 22698858-2-41  képviseli: Ducsai Ákos ügyvezető) 
megkötendő  feltételes megbízási szerződés- tervezetét , mely jelen 
határozat 2. melléklete- változatlan formában jóváhagyja. 
 

3. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
az Önkormányzat tulajdonában lévő a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és 
Egységes Óvoda- Bölcsőde feladatellátását szolgáló 2434 Hantos,  
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Köztársaság tér 1. és a a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi 
Kirendeltsége továbbá a Hantosi Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat 
feladatellátását szolgáló továbbá szolgálati lakás funkciójú 2434 Hantos, 
Nagylóki út 3.alatt található épületek épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva történő fejlesztése 
érdekében a Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-
2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati  konstrukció felhívására benyújtandó 
pályázattal kapcsolatban a projektmenedzseri feladatok és a „tájékoztatás 
és nyilvánosság” lebonyolítására vonatkozó feltételes megbízási 
szerződéseket a  Tenderauditor  Kft –vel (cg. 01-09-939520 Székhely: 1138 
Budapest, Meder utca 8.  adószám: 22698858-2-41  képviseli: Ducsai Ákos 
ügyvezető) aláírja, az  ügyben a szükséges intézkedést megtegye. 

 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2014. 09.18. 
 
 
 

7. napirend 

Döntés a "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., 
valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával" című projekt  megvalósítása érdekében az 
„Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és intézményeik 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a 
konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra 
benyújtandó   pályázathoz szükséges  energetikai auditálás valamint a  

közbeszerzési eljárás lebonyolítása  megbízási díjának, költségeinek vállalásáról. 
 
 
A  képviselő-testület tagjai az e-mailen nyújtott tájékoztatást a közbeszerzés és audit 

költségeiről ,  a határozati javaslatot áttanulmányozás végett írásban megkapták, 

jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester: 
:  
Tehát akkor az összegek amiket  önkormányzati pénzből ki kell fizetni  esetleg, az a 300 ezer 
forint közbeszerzési díj, illetve a 400 ezer forint energetikai tanúsítványok díja, teljes 
dokumentációval. Ezek  esetleg egy másik pályázat esetén már megvannak., fel tudjuk ezeket 
használni. Csak egy példa arra ,hogy ez milyen hasznos: A Virág Úr megcsináltatta az 
akadálymentesítési tervet a hivatalra és az orvosi rendelőre , s ezt a mostani pályázatnál fel 
tudjuk használni. Az óvodának pedig nem készült tervrajza. Most pedig készítenek egy teljes 
alaprajzot az óvodáról is, amit máshol esetleg fel tudunk használni. 
Mivel szerencsére van tartalékunk, úgy gondolom, hogy ha ezeket a költségeket ki kell 
fizetnünk, ki tudjuk fizetni. 
 
 Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz? 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban további   kérdés,  hozzászólás nem hangzott el. 
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Fischer József polgármester:  
 

Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Döntés "Hantos Községi Önkormányzat 
tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával" című projekt  
megvalósítása érdekében az „Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 
kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati 
felhívásra benyújtandó   pályázathoz szükséges  energetikai auditálás valamint a  

közbeszerzési eljárás lebonyolítása  megbízási díjának, költségeinek vállalásáról. 
szóló határozati javaslatot fogadja el. 

 

 
 
 
Kéri, hogy aki Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 
3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával" című projekt  megvalósítása érdekében az 
„Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és intézményeik 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a 
konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra 
benyújtandó   pályázathoz szükséges  energetikai auditálás valamint a  

közbeszerzési eljárás lebonyolítása  megbízási díjának, költségeinek vállalásáról 

szóló határozati javaslatot elfogadja, az   kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a jelenlévő négy települési képviselő szavazásával  
a napirenddel kapcsolatban : 
négy igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2014.(IX.10.) számú 
határozata 

 
 Döntés a "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki 

út 3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával" című projekt  megvalósítása 

érdekében az „Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 

hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-
4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra benyújtandó   pályázathoz szükséges  
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energetikai auditálás valamint a  közbeszerzési eljárás lebonyolítása  megbízási 
díjának, költségeinek vállalásáról 

 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a „Döntés a "Hantos Községi Önkormányzat 
tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., valamint Köztársaság tér 1. szám 
alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával" című projekt  megvalósítása érdekében az „Széchenyi 2020 
keretében meghirdetett „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia 
régiókban” című (KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra 
benyújtandó   pályázathoz szükséges  energetikai auditálás valamint a  
közbeszerzési eljárás lebonyolítása  megbízási díjának, költségeinek 
vállalásáról.” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 

1. Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában lévő  

- a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 
feladatellátását szolgáló 2434 Hantos, Köztársaság tér 1.  

- a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltsége 
továbbá a Hantosi Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat 
feladatellátását szolgáló továbbá szolgálati lakás funkciójú 2434 
Hantos, Nagylóki út 3. 

alatt található épületek épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva történő fejlesztése érdekében a 
Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-
2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati  konstrukció felhívására benyújtandó 
pályázathoz szükséges  energetikai audit ( tervezés, tanúsítvány) 
elkészítésével jelen határozathoz csatolt ajánlat –mely jelen határozat 1. 
melléklete-  
 
  400.000 Ft + ÁFA azaz négyszázezer forint + ÁFA díjazás ellenében 
megbízza a  
 
 
Zöld Áramlat Megújuló Energetikai és Innovációs Klasztert  (1119 
Budapest,  Csorbai út 5/E képviseli: Kublik Ádám tagozatvezető). 
 

2. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy  határozott, 
hogy a Önkormányzat tulajdonában lévő  

- a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 
feladatellátását szolgáló 2434 Hantos, Köztársaság tér 1.  

- a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltsége 
továbbá a Hantosi Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat 
feladatellátását szolgáló továbbá szolgálati lakás funkciójú 2434 
Hantos, Nagylóki út 3. 

alatt található épületek épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva történő fejlesztése érdekében a 
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Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-
2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati  konstrukció felhívására benyújtandó 
pályázattal kapcsolatban elhívásra  vissza nem térítendő támogatás iránt 
benyújtandó pályázattal szemben előírt követelményre figyelemmel, 
Hantos Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő feltételes közbeszerzési 
eljárás felfolytatásával jelen határozathoz csatolt ajánlat –mely jelen 
határozat 1. melléklete- 300.000 Ft+ ÁFA azaz háromszázezer forint+ÁFA 
díjazás ellenében 
Dr. Kelemen Balázs 7621 Pécs, Jókai Mór u. 30. szám alatti ügyvédet 
bízza meg . 
 

Az eljárás becsült értéke: nettó 63.375.879,- HUF azaz hatvanhárom-
millió- háromszázhetvenötezer- nyolcszázhetvenkilenc forint.  

3. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában lévő a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- 
Bölcsőde feladatellátását szolgáló 2434 Hantos, Köztársaság tér 1. a 
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltsége továbbá a 
Hantosi Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat feladatellátását szolgáló 
továbbá szolgálati lakás funkciójú 2434 Hantos, Nagylóki út 3. alatt 
található épületek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva történő fejlesztése érdekében a Széchenyi 
2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és intézményeik 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 
kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-4.10.0/F 
kódszámú) pályázati  konstrukció felhívására benyújtandó pályázathoz 
szükséges  energetikai audit ( tervezés, tanúsítvány) és közbeszerzési 
eljárás összesen 700.000 Ft + ÁFA azaz hétszázezer forint +ÁFA díj 
fedezetét Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
tartaléka terhére biztosítja. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben a szükséges 
intézkedést megtegye. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2014. 09.18. 
 

 
Fischer József polgármester:  
 
Megkérdezem a Képviselő-testület tagjait van-e valakinek még bejelentenivalója? 
 

 
A Képviselő-testület ülésén további bejelentés nem hangzott el. 

 
 
Fischer József polgármester:  
 
Megköszönöm  a megjelenést, s az  ülést  17.58 órakor   bezárom.                      
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K.m.f. 

  
 
  /:Fischer József :/                                   /:Gálné Papp Erika:/   
        polgármester                                                                             jegyző   

 
 
 
 
 

/ :Fischerné Koncz Katalin:/ 
jkv. hitelesítő 


