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HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2016. JÚNIUS 6-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  
 

Határozat száma :  426/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. június 6-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők 
szerint állapította meg: 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

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

2. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal létrejött 
együttműködési megállapodás módosításáról 
Előterjeszt ő, előadó az 1-2. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester” 

 
Határozat száma :  427/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  428/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  429/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  430/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



Határozat száma :  431/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  432/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  433/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  434/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  435/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 



Határozat száma :  436/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  437/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  438/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  439/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  440/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
 
 
 



Határozat száma :  441/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  442/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma :  443/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  444/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  445/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
 



Határozat száma :  446/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  447/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  448/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  449/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  450/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 



Határozat száma :  451/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  452/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  453/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  454/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  455/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
 



Határozat száma :  456/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  457/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  458/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  459/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  460/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 



Határozat száma :  461/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  462/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  463/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  464/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  465/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„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.” 



 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  466/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  467/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  468/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  469/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  470/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  471/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  472/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  473/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  474/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 



Határozat száma :  475/2016. (VI. 6.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (a felülvizsgálatra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
 

MEGÁLLAPODÁS 
EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
amely létrejött egyrészről: a Robert Bosch Elektronika Kft.  
Székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1. 
Cégj. sz.: 10-09-023832 
Adószáma: 11672953-2-44 
Képviseli: Roger Seemeyer műszaki ügyvezető igazgató és Volker Schilling gazdasági ügyvezető igazgató 
(a továbbiakban: Bosch ) 
 
másrészről: 
 
Hatvan Város Önkormányzata 
Székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Adószáma: 15729394-2-10 
Képviseli: Horváth Richárd polgármester 
(a továbbiakban: Önkormányzat ) 
 
harmadrészről: 
 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. 
Adószáma: 15799658-2-41 
Képviseli: Pölöskei Gáborné, elnök 
(a továbbiakban: KLIK ) 
 
között az alábbiak szerint: 
 
Előzmények: 
Megállapodó felek rögzítik, hogy közöttük 2013. július 17. napján együttműködési megállapodás jött létre, melynek 
tárgya a Bosch munkavállalói részéről a Szent István Általános Iskolába íratott gyermekeik részére igényelt többlet-
szolgáltatások meghatározása, igénybevétele és ellenértéke megfizetésének szabályozása. 
A Bosch képviselői 2016. májusában jelezték, hogy a dolgozói igények felmérése alapján újabb osztály indítása 
szükséges. Felek az újabb osztály indításával kapcsolatban a 2016/17. tanévben együttműködésüket  - a már hivatkozott 
együttműködési megállapodást  - kiegészítve az alábbiak szerint szabályozzák: 

 
1. A megállapodás 2.2.1. alpontjának első mondata a következők szerint egészül ki: 

 
„ 2.2.1. A KLIK, mint fenntartó vállalja, hogy az Iskolában a Bosch munkavállalóinak gyermekei számára a 
2013/14. tanévben elindított egy első osztályt, amelyet az első tagozat negyedik évfolyamáig megtart ( a 
továbbiakban: B. osztály), míg a 2014/15. tanévtől egy további első osztályt indít, melyet az alsó tagozat negyedik 
évfolyamáig fenntart ( a továbbiakban B.II. osztály), míg a 2015/16. tanévtől egy további első osztályt indít, melyet 
az alsó tagozat negyedik évfolyamáig fenntart (a továbbiakban B.III. osztály), míg a 2016/17. tanévtől egy további 
első osztályt indít, melyet az alsó tagozat negyedik évfolyamáig fenntart ( a továbbiakban B.IV. osztály).”  
 
 



 
2. A megállapodás 2.2.2. alpontja a következők szerint egészül ki: 
 

„ A KLIK, mint fenntartó kijelenti, hogy a köznevelésre vonatkozó jogszabályok szerint a körzetes és körzetben 
dolgozó szülők iskoláskorú gyermekeinek iskolai elhelyezése, nevelése megoldott, ezért vállalja, hogy az Iskolában 
a Bosch munkavállalói számára maximum 26 fős, vagy a  fenntartó egyedi döntése alapján magasabb létszámmal 
- indítja el és tartja fenn a B. Osztályt, a B II. Osztályt, a B.III. Osztályt, valamint a B.IV. Osztályt minden, a 
Megállapodás időtartamára eső tanítási évben. A felveendő tanulók köre a Bosch munkavállalói körében végzett 
felmérés után írásban – az adott tanítási évre vonatkozóan legkésőbb február hónap utolsó napjáig – javaslatot tesz 
a KLIK-nek. Amennyiben az igény meghaladná a rendelkezésre álló férőhelyek számát, a Felek tárgyalásokat 
folytatnak. A beiratkozás az előzetes igények alapján a jogszabályi előírások szerint történik.” 

 
3. A megállapodás 2.2.3. alpontja a következők szerint egészül ki: 
 

„A KLIK az Iskola pedagógiai programjában egész napos iskolai rendszerben, többletszolgáltatások teljesítését 
vállalja a B. Osztályba, a B.II. Osztályba, a B.III. Osztály, valamint a B. IV. Osztályba felvett gyermekek és szüleik 
számára, a Megállapodás időtartamára eső minden tanítási évben. KLIK a többletszolgáltatásokért szülők terhére, 
a jogszabályban meghatározott térítési kötelezettségeken túlmenően többlettérítési kötelezettséget nem állapít meg. 
A többletszolgáltatásokat meghaladó vagy attól eltérő igények felmerülése esetén a Felek tárgyalásokat 
folytatnak.” 

 
4. A megállapodás 2.3.1. alpontja a jelenlegi szöveg változatlanul hagyása mellett az alábbiak szerint egészül ki: 
 

„ 2.3.1. Amennyiben a fenntartó a Bosch dolgozók gyermekei részére a 2016/17. tanévtől újabb osztályt indít, úgy a 
Bosch kötelezettséget vállal arra, hogy az osztály elhelyezéséül szolgáló tanterem felújításához szükséges anyagi 
forrást biztosítja.  Hatvan Város Önkormányzata vállalja, hogy a tantermet  felújítja 2016. szeptember 1-ig ( 
Iskolai Bosch  Beruházás IV.). A Bosch a beruházás ellenértékét számla ellenében az önkormányzat részére 
megtéríti. A beruházás folytán létrejött  értéknövelő beruházásokat ugyancsak térítés nélkül az Önkormányzat 
tulajdonába átadja. Az Önkormányzat, mint tulajdonos, a KLIK, mint a használó feltétlen hozzájárulását adja az 
ingatlanon végrehajtandó Iskolai Bosch Beruházás IV. végrehajtásához.” 

 
5. A megállapodás 2.3.2. alpontja a jelenlegi szöveg változatlanul hagyása mellett az alábbiak szerint egészül ki: 
 

„ A Bosch a 2016/2017.  tanévtől indítandó újabb Bosch osztály részére saját költségére – a meglévő tantermi 
bútorzat és felszerelés áttekintse után - beszerzi és térítés nélkül az Önkormányzat tulajdonába adja a Felek által 
kölcsönösen elfogadott bútorokat, berendezési és felszerelési tárgyakat, amelyeket Önkormányzat és a KLIK 
kizárólag az Iskolában, a Megállapodásban meghatározott célok megvalósítására használhatja ( a továbbiakban: 
Iskolai Tárgyi Eszköz-beszerzés IV.)” 

 
6. Felek az együttműködési megállapodás 2. sz. mellékletét képező Hatvan Város Önkormányzata és a KLIK között 
létrejött kiegészítő megállapodást a következők szerint módosítják: 
 
A megállapodás 1. pontja a következőre módosul: 
 

„1. A KLIK a megállapodás 2.2 pontjában meghatározott többletszolgáltatások nyújtására és a Bosch által igényelt 
ügyeleti időszakra ( 6:00-8:00 és 16:00-18:00) további 2 plusz, azaz mindösszesen 8 plusz álláshely pénzügyi 
fedezetét biztosítja, amely tartalmazza a mindennapi német nyelvoktatást, valamint heti váltásban úszás, 
lovaglás/korcsolyázás, tánc foglalkozást biztosító személy, valamint a nevelő-oktató munkát segítő személy 
foglalkoztatását. Az ügyeleti időre járó illetményt és a jelen pontban részletesen megjelölt többlet szolgáltatások 
ellenértékét továbbá az osztályonkénti plusz két álláshely pénzügyi fedezetét Hatvan Város Önkormányzata 
biztosítja.” 
 

A megállapodás 2. pontja az alábbira módosul: 
 

„ 2. Az 1. pontban meghatározottak biztosítására az Önkormányzat a Bosch által a részére nyújtott Rendszeres 
Hozzájárulás összegéből a 2016/17. tanévtől  bruttó 2.591.000.-Ft/hó, azaz Kettőmillió-ötszázkilencvenegyezer 
forint/hó összegű támogatást nyújt a KLIK számára. (A támogatás megfizetésének módját az Önkormányzat és a 
Bosch között a 2014. október 9. napján létrejött megállapodás rendezi.)” 

 
Megállapodó felek az Iskolai Bosch Beruházás IV. tekintetében a beruházás tartalmát, ellenértékét, a kivitelezéssel 
kapcsolatos, az egyes feleket terhelő kötelezettségekről és illető jogosultságokról megkötik, és az együttműködési 
megállapodás 4. sz. mellékletévé teszik a jelen kiegészítő okirat mellékletét. 
 



Egyebekben az együttműködési megállapodás és a 2. és 3. sz. mellékleteit képező kiegészítő megállapodásnak jelen 
módosításokkal, kiegészítésekkel nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 
 
Jelen módosítás és annak mellékletei 2016. szeptember 1. napján lépnek hatályba. 
 
 
 
 Hatvan, 2016. június .... Hatvan, 2016. június ... Budapest, 2016. június … 
 
 
 
 
 Robert Bosch Hatvan Város Önkormányzata Klebelsberg Intézményfenntartó 
 Elektronika Kft.  Központ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

Készült:  45 példányban 
Szerkeszt őség:  3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 


