
 

 

 

 

 

 

 

Szám: HAT/394-_____ / 2022.                 Előkészítésben közreműködött: 

        - Horváth László beruházási ügyintéző 

 

 

ELŐTERJESZTÉS  

energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítésével kapcsolatos döntésről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 11/A. §-a kimondja, hogy a közintézmények 

tulajdonában és használatában álló, közfeladat ellátását szolgáló épület üzemeltetéséért és fenntartásáért 

felelős szervezet vezetője köteles 5 évente energiamegtakarítási intézkedés tervet készíteni és azt megküldeni 

a Nemzeti Energetikusi Hálózat számára, továbbá végrehajtani az intézkedési tervet, amelyről minden év 

március 31-ig jelentést készíteni és megküldeni a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája 

részére. Emellett a vezetőnek a Nemzeti Energetikusi Hálózat által működtetett online felületen kell jelentie 

az épületekre vonatkozó energiafogyasztási adatokat, továbbá gondoskodik az épület használóinak 

energiahatékonysági szemléletformálásáról. 

A fentiek alapján 2023. évben szükséges elkészíteni az intézkedési tervet és gondoskodni a 2024-2027. 

évekre vonatkozóan az intézkedési terv végrehajtásáról szóló jelentések elkészítéséről. 

Az energiamegtakarítási intézkedési terv, valamint az intézkedési terv végrehajtásáról szóló jelentés 

elkészítésére és az épületekre vonatkozó energiafogyasztási adatok bejelentésének évenkénti elvégzésére 

árajánlatok kerültek bekérésre a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a fentiekre vonatkozóan 

árajánlatok kerültek bekérésre, melyek az alábbiak: 

 

eVersion Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.         15.000.000,- Ft 

 (székhely: 2045 Törökbálint, TT ipartelep 0152/12 hrsz.) 

 (2023 EMIT készítése: 8.000.000,- Ft, felülvizsgálat 2024-2027 évenként 7.000.000,- Ft) 

Mérnöki Energia Kft.            11.400.000,- Ft 

 (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Bocskai utca 88.) 

(2023 EMIT készítése: 6.200.000,- Ft, felülvizsgálat 2024-2027 évenként 5.200.000,- Ft) 

Wattmanager Kft.                  8.963.660,- Ft 

(székhely: 1139 Budapest, Forgách utca 37.) 

(2023 EMIT készítése: 4.064.000,- Ft, felülvizsgálat 2024-2027 évenként 1.224.915,- Ft) 

ZLSK Energia Kft.                határidőre nem adott ajánlatot 

(székhely: 2120 Dunakeszi, Gárdonyi Géza utca 19.) 

(2023 EMIT készítése: 0.000.000,- Ft, felülvizsgálat 2024-2027 évenként 0.000.000,- Ft) 

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a fenti előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni. 

 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában, 

üzemeltetésben álló közfeladat ellátására szolgáló épületeire az energiamegtakarítási intézkedési terv 2023. 

évben történő elkészítésével és azt követő 2024-2027. közötti időszakban annak végrehajtásáról szóló 

jelentés elkészítési és az épületek energiafelhasználásának adatközlési feladatainak elvégzésével a 



 

 

 

Wattmanager Kft.-t (székhely: 1139 Budapest, Forgách utca 37.) bízza meg bruttó 8.963.660,- Ft összegben, 

mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás 4.064.000 erejéig Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésébe, valamint a 

fennmaradó 4.899.660,- Ft összeg a 2024-2027. közötti időszak tárgyévi költségvetéseibe, évenként 

1.224.915,- Ft összegben betervezésre kerül. 

 

Határidő: azonnal. (megrendelésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 

 

Hatvan, 2022. szeptember 21. 

 

 

 

Látta:           Horváth Richárd 

             polgármester 

  dr. Kovács Éva 

                 jegyző 



 

 

 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 
 

Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy a Hatvan Város 

Önkormányzata tulajdonában, üzemeltetésben álló közfeladat ellátására szolgáló épületeire 

az energiamegtakarítási intézkedési terv 2023. évben történő elkészítésére, és azt követő 

2024-2027. közötti időszakban annak végrehajtásáról jelentés készítésére, az épületek 

energiafelhasználásának adatközlési feladatainak elvégzésére bruttó 8.963.660,- Ft 

összeghez szükséges pénzügyi forrás 4.064.000,- Ft erejéig Hatvan Város Önkormányzata 

2023. évi költségvetésébe, valamint a fennmaradó 4.899.660,- Ft a 2024-2027. közötti 

időszak tárgyévi költségvetéseibe - évenként 1.224.915,- Ft összegben - betervezésre kerül. 

 

Hatvan, 2022. szeptember 22. 

 
               ….......................................................... 

Johancsik Mónika 
       gazdálkodási irodavezető 

 


