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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  

- 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. 
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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, 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. 
 

(: Fischer József : ) sk.                                                        ( : Gálné Papp Erika : ) sk. 

                           polgármester                                                                             jegyző 
 


