
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2016. június 6-án 14.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében tartott 
rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és  Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Köves Gábor Nándorné elnök-helyettes
- Marján János tag 
- Bagi Miklós tag

Igazoltan távol maradt: Palik Józsefné tag

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
- Nádas Sándor önkormányzati képviselő 
- Tóth Ivett pályázati osztályvezető

- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető

Papp  István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából 4 fő van jelen), megnyitotta az ülést. 

A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök mellett - 1 fő 
bizottsági tagot szükséges megválasztani. Papp István elnök javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró 
bizottsági tag Köves Gábor Nándorné legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 „igen”  szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Köves 
Gábor Nándornét a jegyzőkönyv aláírójaként.

Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot 
hozta:

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   520  /2016.     (VI.   06  .)     számú   – 4 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2016. június 06-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt ülés napirendi pontjai:

1. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 
létrejött együttműködési megállapodás módosításáról 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd

2. Előterjesztés  az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”  tárgyú pályázat 
előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető

Határidő: 2016. június 06.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont 
Előterjesztés  a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 
létrejött együttműködési megállapodás módosításáról 



Papp István: Bosch igény alapján 27 fős osztályt szükséges indítani a 4-es iskolában. Ezt a módosítást 
szeretnénk bevinni a háromoldalú szerződésbe. A Bosch vállalja azokat a többletköltségeket is, amivel ez jár.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   521  /2016.     (VI.   06  .)     számú   – 4 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel és a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal létrejött együttműködési megállapodás módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a Robert Bosch Elektronika Kft. szándékát, 
mely szerint a Hatvani Szent István Általános Iskolában további –  negyedik –  ún. Bosch osztályt kíván 
indítani. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy egyetért az újabb osztály indításával. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az újabb osztály indítása miatt a már megkötött és hatályos 
megállapodásokat vizsgáltassa felül különösen az új osztály elhelyezéséül szolgáló helyiség felújítási 
költségei tekintetében, és a felülvizsgálat eredményeként a felek módosítsák, egészítsék ki azokat. 
A képviselő-testület felhatalmazza egyebekben a polgármestert a megállapodást módosító (kiegészítő) 
okiratok aláírására azzal, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre  terjessze be azokat utólagos 
jóváhagyás érdekében. 
A képviselő-testület az új osztály beindításához szükséges –  a jelen határozat mellékletét képező – 
együttműködési megállapodást módosító okiratot jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására. 

Határidő: azonnal (a felülvizsgálatra)
Felelős: Hatvan város polgármestere 

2./ napirendi pont 
Előterjesztés az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú pályázat előkészítéséhez 
kapcsolódó döntésekről 

Papp István: Tóth Ivett pályázati osztályvezető előzetesen felsorolta nekünk, hogy mely intézményeknél 
milyen pályázati lehetőségek vannak és mire pályázunk. Azt kívánjuk, hogy nyerjen a pályázat nagy része 
vagy az összes.
Ezt követően szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A 48 db határozati javaslatot egyben tette fel szavazásra.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 522/2016. (VI. 06.) számú – 4 „igen” szavazattal   
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai  korszerűsítése” című pályázat keretében a Markovits Kálmán Városi  Uszoda (3000 
Hatvan, Hajós Alfréd u. 2.) esetében szükséges tendertervek elkészítésével az M.T. Hardy Kft.-t (székhely: 
2740 Abony, Tamási Áron u.4-6.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt 
bruttó 3.780.790.-Ft megbízási díjért.

A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 523/2016. (VI. 06.) számú – 4 „igen” szavazattal   
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 



határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai  korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani  Kodály Zoltán Általános Iskola 
(3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.) épülete esetében szükséges tendertervek elkészítésével az M.T. Hardy 
Kft.-t (székhely: 2740 Abony, Tamási Áron u.4-6.) bízza meg, mint  az  önkormányzat  számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 628.650.-Ft megbízási díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 524/2016. (VI. 06.) számú – 4 „igen” szavazattal   
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal (3000 
Hatvan,  Kossuth  tér  2.)  épülete esetében szükséges tendertervek elkészítésével az M.T. Hardy Kft.-t 
(székhely: 2740 Abony, Tamási Áron u.4-6.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bruttó 628.650.-Ft megbízási díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 525/2016. (VI. 06.) számú – 4 „igen” szavazattal   
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani Szent István Általános Iskola (3000 
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út  8.) épülete esetében szükséges tendertervek elkészítésével az M.T. Hardy 
Kft.-t (székhely: 2740 Abony, Tamási Áron u.4-6.) bízza meg, mint  az  önkormányzat  számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 3.331.210.-Ft megbízási díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 526/2016. (VI. 06.) számú – 4 „igen” szavazattal   
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai  korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani  Kossuth  Lajos  Általános  Iskola 
(3000 Hatvan, Kossuth tér 1.) épülete esetében szükséges tendertervek elkészítésével az M.T. Hardy Kft.-t 
(székhely: 2740 Abony, Tamási Áron u.4-6.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bruttó 377.190.-Ft megbízási díjért.



A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 527/2016. (VI. 06.) számú – 4 „igen” szavazattal   
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky út  10.) épülete esetében szükséges tendertervek elkészítésével az M.T. Hardy Kft.-t 
(székhely: 2740 Abony, Tamási Áron u.4-6.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bruttó 1.050.290.-Ft megbízási díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 528/2016. (VI. 06.) számú – 4 „igen” szavazattal   
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai  korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani  Csicsergő  Óvoda (3000 Hatvan, 
Mészáros Lázár út 49-51.) épülete esetében szükséges tendertervek elkészítésével az M.T. Hardy Kft.-t 
(székhely: 2740 Abony, Tamási Áron u.4-6.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bruttó 125.730.-Ft megbízási díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 529/2016. (VI. 06.) számú – 4 „igen” szavazattal   
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek  energetikai  korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani  Vörösmarty  téri  Óvoda (3000 
Hatvan, Vörösmarty tér 1.) épülete esetében szükséges tendertervek elkészítésével az M.T. Hardy Kft.-t 
(székhely: 2740 Abony, Tamási Áron u.4-6.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bruttó 125.730.-Ft megbízási díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján



A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 530/2016. (VI. 06.) számú – 4 „igen” szavazattal   
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai  korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani  Napsugár  Óvoda (3000 Hatvan, 
Gódor  Kálmán  u.  13.) épülete esetében szükséges tendertervek elkészítésével az M.T. Hardy Kft.-t 
(székhely: 2740 Abony, Tamási Áron u.4-6.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bruttó 125.730.-Ft megbízási díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 531/2016. (VI. 06.) számú – 4 „igen” szavazattal   
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, 
Jókai u. 9.) épülete esetében szükséges tendertervek elkészítésével az M.T. Hardy Kft.-t (székhely: 2740 
Abony, Tamási Áron u.4-6.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt  bruttó 
676.910.-Ft megbízási díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 532/2016. (VI. 06.) számú – 4 „igen” szavazattal   
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek  energetikai  korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani  Brunszvik  Teréz  Óvoda (3000 
Hatvan, Balassi Bálint út 44.) épülete esetében szükséges tendertervek elkészítésével az M.T. Hardy Kft.-t 
(székhely: 2740 Abony, Tamási Áron u.4-6.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bruttó 62.230.-Ft megbízási díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 533/2016. (VI. 06.) számú – 4 „igen” szavazattal   
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai  korszerűsítése” című pályázat keretében a Kocsis Albert  Zeneiskola (3000 Hatvan, 
Balassi  Bálint  út  36.) épülete esetében szükséges tendertervek elkészítésével az M.T. Hardy Kft.-t 
(székhely: 2740 Abony, Tamási Áron u.4-6.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bruttó 1.216.660.-Ft megbízási díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 534/2016. (VI. 06.) számú – 4 „igen” szavazattal   
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Bástya úti rendelő (3000 Hatvan, Bástya u. 
10.) épülete esetében szükséges tendertervek elkészítésével az M.T. Hardy Kft.-t (székhely: 2740 Abony, 
Tamási Áron u.4-6.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 30.480.-
Ft megbízási díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 535/2016. (VI. 06.) számú – 4 „igen” szavazattal   
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében az Anyatejgyűjtő állomás (3000 Hatvan, Bástya 
u. 12.) épülete esetében szükséges tendertervek elkészítésével az M.T. Hardy Kft.-t (székhely: 2740 Abony, 
Tamási Áron u.4-6.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 30.480.-
Ft megbízási díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 536/2016. (VI. 06.) számú – 4 „igen” szavazattal   
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében az Idősek Klubja (3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 
5.)  épülete esetében szükséges tendertervek elkészítésével az M.T. Hardy Kft.-t (székhely: 2740 Abony, 
Tamási Áron u.4-6.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 30.480.-
Ft megbízási díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.



Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 537/2016. (VI. 06.) számú – 4 „igen” szavazattal   
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében az ESZC Damjanich János Szakközépiskolája, 
Szakiskolája  és  Kollégiumának  kollégium  épülete  (3000  Hatvan,  Vécsey  u.  2/a.)  esetében szükséges 
tendertervek elkészítésével az M.T. Hardy Kft.-t (székhely: 2740 Abony, Tamási Áron u.4-6.) bízza meg, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 5.295.900.-Ft megbízási díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 538/2016. (VI. 06.) számú – 4 „igen” szavazattal   
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai  korszerűsítése” című pályázat keretében a Markovits Kálmán Városi  Uszoda (3000 
Hatvan,  Hajós  Alfréd  u.  2.)  esetében szükséges projekttervek elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t 
(székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint  az  önkormányzat  számára  legkedvezőbb 
ajánlattevőt bruttó 2.835.910.-Ft megbízási díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 539/2016. (VI. 06.) számú – 4 „igen” szavazattal   
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai  korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani  Kodály Zoltán Általános Iskola 
(3000  Hatvan,  Géza  fejedelem  u.  2.)  épülete  esetében szükséges projekttervek elkészítésével az 
Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint  az  önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 471.170.-Ft megbízási díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 540/2016. (VI. 06.) számú – 4 „igen” szavazattal   
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 



korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal (3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) épülete esetében szükséges projekttervek elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t 
(székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint  az  önkormányzat  számára  legkedvezőbb 
ajánlattevőt bruttó 471.170.-Ft megbízási díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 541/2016. (VI. 06.) számú – 4 „igen” szavazattal   
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani Szent István Általános Iskola (3000 
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) épülete esetében szükséges projekttervek elkészítésével az Energiacsapda 
Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bruttó 2.498.090.-Ft megbízási díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 542/2016. (VI. 06.) számú – 4 „igen” szavazattal   
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai  korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani  Kossuth  Lajos  Általános  Iskola 
(3000 Hatvan, Kossuth tér 1.) épülete esetében szükséges projekttervek elkészítésével az Energiacsapda 
Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bruttó 281.940.-Ft megbízási díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 543/2016. (VI. 06.) számú – 4 „igen” szavazattal   
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky út 10.) épülete esetében szükséges projekttervek elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t 



(székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint  az  önkormányzat  számára  legkedvezőbb 
ajánlattevőt bruttó 787.400.-Ft megbízási díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 544/2016. (VI. 06.) számú – 4 „igen” szavazattal   
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai  korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani  Csicsergő  Óvoda (3000 Hatvan, 
Mészáros Lázár út 49-51.) épülete esetében szükséges projekttervek elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t 
(székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint  az  önkormányzat  számára  legkedvezőbb 
ajánlattevőt bruttó 93.980.-Ft megbízási díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 545/2016. (VI. 06.) számú – 4 „igen” szavazattal   
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek  energetikai  korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani  Vörösmarty  téri  Óvoda (3000 
Hatvan, Vörösmarty tér 1.) épülete esetében szükséges projekttervek elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t 
(székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint  az  önkormányzat  számára  legkedvezőbb 
ajánlattevőt bruttó 93.980.-Ft megbízási díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 546/2016. (VI. 06.) számú – 4 „igen” szavazattal   
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai  korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani  Napsugár  Óvoda (3000 Hatvan, 
Gódor Kálmán u. 13.)  épülete esetében szükséges projekttervek elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t 
(székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint  az  önkormányzat  számára  legkedvezőbb 
ajánlattevőt bruttó 93.980.-Ft megbízási díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján



A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 547/2016. (VI. 06.) számú – 4 „igen” szavazattal   
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, 
Jókai u.  9.) épülete esetében szükséges projekttervek elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 
1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint  az önkormányzat  számára  legkedvezőbb ajánlattevőt 
bruttó 508.000.-Ft megbízási díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 548/2016. (VI. 06.) számú – 4 „igen” szavazattal   
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek  energetikai  korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani  Brunszvik  Teréz  Óvoda (3000 
Hatvan, Balassi Bálint út 44.) épülete esetében szükséges projekttervek elkészítésével az Energiacsapda 
Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bruttó 46.990.-Ft megbízási díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 549/2016. (VI. 06.) számú – 4 „igen” szavazattal   
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai  korszerűsítése” című pályázat keretében a Kocsis Albert  Zeneiskola (3000 Hatvan, 
Balassi  Bálint  út  36.)  épülete esetében szükséges projekttervek elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t 
(székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint  az  önkormányzat  számára  legkedvezőbb 
ajánlattevőt bruttó 911.860.-Ft megbízási díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 550/2016. (VI. 06.) számú – 4 „igen” szavazattal   
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Bástya úti rendelő (3000 Hatvan, Bástya u. 
10.)  épülete esetében szükséges projekttervek elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 
Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt  bruttó 
22.860.-Ft megbízási díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     551/2016.     (VI.     06.)     számú   –   4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében az Anyatejgyűjtő állomás (3000 Hatvan, Bástya 
u. 12.) épülete esetében szükséges projekttervek elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 
Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt  bruttó 
22.860.-Ft megbízási díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     552/2016.     (VI.     06.)     számú   –   4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében az Idősek Klubja (3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 
5.)  épülete esetében szükséges projekttervek elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 
Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt  bruttó 
22.860.-Ft megbízási díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     553/2016.     (VI.     06.)     számú   –   4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében az ESZC Damjanich János Szakközépiskolája, 
Szakiskolája  és  Kollégiumának  kollégium  épülete  (3000  Hatvan,  Vécsey  u.  2/a.)  esetében szükséges 
projekttervek elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.) bízza 
meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 3.971.290.-Ft megbízási díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.



Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     554/2016.     (VI.     06.)     számú   –   4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai  korszerűsítése” című pályázat keretében a Markovits Kálmán Városi  Uszoda (3000 
Hatvan, Hajós Alfréd u. 2.)  szükséges energetikai tanúsításának, az épület átalakítására, korszerűsítésére, 
bővítésére vonatkozó energetikai háttérszámításoknak, illetve a megvalósított műszaki tartalomra vonatkozó 
záró audit elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 1.889.760.-Ft megbízási díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     555/2016.     (VI.     06.)     számú   –   4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai  korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani  Kodály Zoltán Általános Iskola 
(3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.) épülete  szükséges energetikai tanúsításának, az épület átalakítására, 
korszerűsítésére, bővítésére vonatkozó energetikai háttérszámításoknak, illetve a megvalósított műszaki 
tartalomra vonatkozó záró audit elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József 
krt. 69.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 313.690.-Ft megbízási 
díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     556/2016.     (VI.     06.)     számú   –   4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal (3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) épülete szükséges energetikai tanúsításának, az épület átalakítására, korszerűsítésére, 
bővítésére vonatkozó energetikai háttérszámításoknak, illetve a megvalósított műszaki tartalomra vonatkozó 
záró audit elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 313.690.-Ft megbízási díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     557/2016.     (VI.     06.)     számú   –   4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani Szent István Általános Iskola (3000 
Hatvan,  Bajcsy-Zsilinszky  út  8.)  épülete  szükséges energetikai tanúsításának, az épület átalakítására, 
korszerűsítésére, bővítésére vonatkozó energetikai háttérszámításoknak, illetve a megvalósított műszaki 
tartalomra vonatkozó záró audit elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József 
krt. 69.) bízza meg, mint  az  önkormányzat  számára  legkedvezőbb  ajánlattevőt  bruttó  1.664.970.-Ft 
megbízási díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     558/2016.     (VI.     06.)     számú   –   4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai  korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani  Kossuth  Lajos  Általános  Iskola 
(3000  Hatvan,  Kossuth  tér  1.)  épülete  szükséges energetikai tanúsításának, az épület átalakítására, 
korszerűsítésére, bővítésére vonatkozó energetikai háttérszámításoknak, illetve a megvalósított műszaki 
tartalomra vonatkozó záró audit elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József 
krt. 69.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 187.960.-Ft megbízási 
díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     559/2016.     (VI.     06.)     számú   –   4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky  út  10.)  épülete  szükséges energetikai tanúsításának, az épület átalakítására, 
korszerűsítésére, bővítésére vonatkozó energetikai háttérszámításoknak, illetve a megvalósított műszaki 
tartalomra vonatkozó záró audit elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József 
krt. 69.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 524.510.-Ft megbízási 
díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     560/2016.     (VI.     06.)     számú   –   4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai  korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani  Csicsergő  Óvoda (3000 Hatvan, 
Mészáros  Lázár  út  49-51.)  épülete  szükséges energetikai tanúsításának, az épület átalakítására, 
korszerűsítésére, bővítésére vonatkozó energetikai háttérszámításoknak, illetve a megvalósított műszaki 
tartalomra vonatkozó záró audit elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József 
krt. 69.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 62.230.-Ft megbízási 
díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     561/2016.     (VI.     06.)     számú   –   4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek  energetikai  korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani  Vörösmarty  téri  Óvoda (3000 
Hatvan,  Vörösmarty  tér  1.)  épülete  szükséges energetikai tanúsításának, az épület átalakítására, 
korszerűsítésére, bővítésére vonatkozó energetikai háttérszámításoknak, illetve a megvalósított műszaki 
tartalomra vonatkozó záró audit elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József 
krt. 69.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 62.230.-Ft megbízási 
díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     562/2016.     (VI.     06.)     számú   –   4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai  korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani  Napsugár  Óvoda (3000 Hatvan, 
Gódor Kálmán u. 13.) épülete szükséges energetikai tanúsításának, az épület átalakítására, korszerűsítésére, 
bővítésére vonatkozó energetikai háttérszámításoknak, illetve a megvalósított műszaki tartalomra vonatkozó 
záró audit elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 62.230.-Ft megbízási díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     563/2016.     (VI.     06.)     számú   –   4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  



A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, 
Jókai u. 9.) épülete szükséges energetikai tanúsításának, az épület átalakítására, korszerűsítésére, bővítésére 
vonatkozó energetikai háttérszámításoknak, illetve a megvalósított műszaki tartalomra vonatkozó záró audit 
elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 337.820.-Ft megbízási díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     564/2016.     (VI.     06.)     számú   –   4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek  energetikai  korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani  Brunszvik  Teréz  Óvoda (3000 
Hatvan,  Balassi  Bálint  út  44.)  épülete  szükséges energetikai tanúsításának, az épület átalakítására, 
korszerűsítésére, bővítésére vonatkozó energetikai háttérszámításoknak, illetve a megvalósított műszaki 
tartalomra vonatkozó záró audit elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József 
krt. 69.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 30.480.-Ft megbízási 
díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     565/2016.     (VI.     06.)     számú   –   4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai  korszerűsítése” című pályázat keretében a Kocsis Albert  Zeneiskola (3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 36.) épülete szükséges energetikai tanúsításának, az épület átalakítására, korszerűsítésére, 
bővítésére vonatkozó energetikai háttérszámításoknak, illetve a megvalósított műszaki tartalomra vonatkozó 
záró audit elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 608.330.-Ft megbízási díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     566/2016.     (VI.     06.)     számú   –   4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Bástya úti rendelő (3000 Hatvan, Bástya u. 
10.)  épülete  szükséges energetikai tanúsításának, az épület átalakítására, korszerűsítésére, bővítésére 
vonatkozó energetikai háttérszámításoknak, illetve a megvalósított műszaki tartalomra vonatkozó záró audit 
elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 15.240.-Ft megbízási díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     567/2016.     (VI.     06.)     számú   –   4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében az Anyatejgyűjtő állomás (3000 Hatvan, Bástya 
u.  12.)  épülete  szükséges energetikai tanúsításának, az épület átalakítására, korszerűsítésére, bővítésére 
vonatkozó energetikai háttérszámításoknak, illetve a megvalósított műszaki tartalomra vonatkozó záró audit 
elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 15.240.-Ft megbízási díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     568/2016.     (VI.     06.)     számú   –   4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében az Idősek Klubja (3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 
5.)  épülete  szükséges energetikai tanúsításának, az épület átalakítására, korszerűsítésére, bővítésére 
vonatkozó energetikai háttérszámításoknak, illetve a megvalósított műszaki tartalomra vonatkozó záró audit 
elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 15.240.-Ft megbízási díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     569/2016.     (VI.     06.)     számú   –   4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú  pályázat  előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  szóló  előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15  azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében az ESZC Damjanich János Szakközépiskolája, 
Szakiskolája  és  Kollégiumának kollégium épülete  (3000 Hatvan,  Vécsey u.  2/a.)  szükséges energetikai 



tanúsításának, az épület átalakítására, korszerűsítésére, bővítésére vonatkozó energetikai 
háttérszámításoknak, illetve a megvalósított műszaki tartalomra vonatkozó záró audit elkészítésével az 
Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint  az  önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 2.647.950.-Ft megbízási díjért.
A szükséges  pénzügyi  fedezet  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  pályázati  forrásból  válik 
biztosítottá.

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 15.00 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________ 
  Köves Gábor Nándorné                               Papp István

  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési                     Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
            Bizottság elnök-helyettese                                               Bizottság elnöke  


