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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 75/2014.(IX.30.) számú 
határozata 

 

 

 

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  kapcsolódó tervezési-vállalkozási  szerződés jóváhagyásáról 
 

 

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" 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  kapcsolódó tervezési- vállalkozási  szerződés 
jóváhagyásáról ” 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  tervezési feladatok ellátásával  
bruttó 1.016.000 Ft azaz bruttó egymillió-tizenhatezer  forint  megbízási díj  
ellenében megbízza a  H- KONSTRUKT Mérnökiroda  KFT-ét  ( 7100 Szekszárd,  
Bartina utca 67. adószám: 13860309-2-17 képviseli: Horváth Rudolf, Tolna 
Megyei Mérnöki Kamara nyilvántartási szám:  Me-É/I.-17-5246/2012.) bízza 
meg. 
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2. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 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  tervezési feladatainak  ellátásáról szóló   bruttó 1.016.000 Ft azaz bruttó 
egymillió-tizenhatezer  forint  megbízási díj  ellenében a  H- KONSTRUKT Mérnökiroda  
KFT-vel kötendő   ( 7100 Szekszárd,  Bartina utca 67. adószám: 13860309-2-17 képviseli: 
Horváth Rudolf, Tolna Megyei Mérnöki Kamara nyilvántartási szám:  Me-É/I.-17-
5246/2012) vállalkozási  szerződés tervezetét – továbbiakban: Szerződés tervezet – és 
amely jelen határozati javaslat 1. melléklete – az alábbi módosításokkal : 
 
a) A Szerződés tervezet 1.2. pontjában szereplő „ 2 nap” 3-5 munkanapra módosuk. 
b) A Szerződés tervezet 2.5. pontja kiegészül az alábbiakkal: 

„ A Vállalkozó teljes mértékben köteles megtéríteni azt a kárt, amely a 

Megrendelőt vagy megbízottját, amiatt érte, hogy a Vállalkozó nem tett eleget 

kötelezettségének, hibásan teljesített, illetőleg a kár megelőzése érdekében nem 

úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható lett volna. A 

vállalkozó hibás teljesítés esetén Megrendelő részére 100.000 Ft azaz egyszázezer 

forint kötbér megfizetésére köteles.” 
 

elfogadja,  jóváhagyja. 
 
c) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 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 , a határozat 2. pontjában jóváhagyott módosításokkal 
módosított  tervezési-vállalkozási szerződést a H- KONSTRUKT Mérnökiroda  
KFT-ével  ( 7100 Szekszárd,  Bartina utca 67. adószám: 13860309-2-17 képviseli: 
Horváth Rudolf, Tolna Megyei Mérnöki Kamara nyilvántartási szám:  Me-É/I.-17-
5246/2012 )aláírja. 

  
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2014. október 1. 

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