
Kéthely Község Polgármesterétől 
8713 Kéthely, Ady E.u.1. 

Száma: 1040/2017. 6. számú előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS 

- a Képviselő - Testülethez - 

Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-16 
kódszámú felhívásra benyújtandó támogatási kérelem előkészítéséhez 

szükséges  
Projekt előkészítő tevékenység ellátása tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kéthely község önkormányzata az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 
című, TOP-3.2.1-16 kódszámú felhívás esetében támogatási kérelmet kíván benyújtani 3 
önkormányzati tulajdonú épület energetikai korszerűsítésére. A tervezett fejlesztés a 
polgármesteri hivatal, az általános iskola és a sportöltöző/tűzoltó szertár épületét érinti. 
A tervezett projekt előkészítéséhez szükséges a projekt-előkészítő tevékenység ellátása 
keretében Projekt-terv összeállítása is.  

A feladat ellátására alkalmas vállalkozást az önkormányzat beszerzési eljárásban 
választja ki. Ennek érdekében az önkormányzat 3 meghívásos beszerzési eljárást indított 
a 2017. május 25. 73/2017.(V.25.) számú határozata alapján. 

Az ajánlatok beérkezési határideje 2017. május 31. volt. 

A beérkezett pályázatok az előterjesztés mellékletét képezik. 

Mivel az ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, 
javaslom, hogy a beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb árajánlatot adó 
ajánlattevővel kössük meg a szerződést.  

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az 
előterjesztést tárgyalja meg, s a határozattervezetben foglaltakat hagyja jóvá. 

Kéthely, 2017. június 09. 

Molnár Balázs 
 polgármester 



Kéthely Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

…../2017 (……………..) számú 

határozata 
 

Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című, 
TOP-3.2.1-16 kódszámú felhívás támogatási kérelmének előkészítéséhez 

szükséges 
Projekt előkészítő tevékenység ellátása tárgyában 

 
 

 A Képviselő - Testület kijelenti, hogy a 

 
1. az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-16 

kódszámú felhívásra benyújtandó támogatási kérelme előkészítéséhez a 
projekt-előkészítő tevékenység ellátása keretében Projekt-terv 
összeállítása feladat eljárást lezáró döntését az alábbiak szerint hozza meg 
 

2. az eljárást eredményessé nyilvánítja, az eljárás nyertese:Immobi-Rat Kft.   
nettó 1.700.000-Ft ajánlati árral. 

 
3. A második legkedvezőbb ajánlat Autkontroll Kft nettó 2.000.000.-Ft ajánlati 

árral 
 

4. A harmadik legkedvezőbb ajánlat Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. nettó 2.200.000.-Ft ajánlati árral 

 
 

5. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására 
 
 

 
 

Felelős: polgármester 
határidő: azonnal 

 
 
 

……………..      …………….. 
         jegyző      polgármester  



Kéthely Község Polgármesterétől 
8713 Kéthely, Ady E.u.1. 

Száma: 1040/2017. 6. számú előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS 

- a Képviselő - Testülethez - 

Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-16 
kódszámú felhívásra benyújtandó támogatási kérelem előkészítéséhez 

szükséges  
Energetikai szakértői feladatok ellátása tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kéthely község önkormányzata az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 
című, TOP-3.2.1-16 kódszámú felhívás esetében támogatási kérelmet kíván benyújtani 3 
önkormányzati tulajdonú épület energetikai korszerűsítésére. A tervezett fejlesztés a 
polgármesteri hivatal, az általános iskola és a sportöltöző/tűzoltó szertár épületét érinti. 
A tervezett projekt előkészítéséhez szükséges a projekt által érintett önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok jelenlegi és a fejlesztés megvalósítását követő állapotához 
kapcsolódó energetikai tanúsítványainak elkészítése.  

A feladat ellátására alkalmas vállalkozást az önkormányzat beszerzési eljárásban 
választja ki. Ennek érdekében az önkormányzat 3 meghívásos beszerzési eljárást indított 
a 2017. május 25. 73/2017.(V.25.) számú határozata alapján. 

Az ajánlatok beérkezési határideje 2017. május 31. volt. 

A beérkezett pályázatok az előterjesztés mellékletét képezik. 

Mivel az ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, 
javaslom, hogy a beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb árajánlatot adó 
ajánlattevővel kössük meg a szerződést.  

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az 
előterjesztést tárgyalja meg, s a határozattervezetben foglaltakat hagyja jóvá. 

Kéthely, 2017. június 9. 

Molnár Balázs 
 polgármester 



 

 
Kéthely Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

…../2017 (……………..) számú 

határozata 
 

Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című, 
TOP-3.2.1-16 kódszámú felhívás támogatási kérelmének előkészítéséhez 

szükséges 
Energetikai szakértői feladatok ellátása tárgyában 

 
 

 A Képviselő - Testület kijelenti, hogy a 

 
1. az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-16 

kódszámú felhívásra benyújtandó támogatási kérelme előkészítéséhez a 
projekt-előkészítő tevékenység ellátása keretében Energetikai 
szakértői feladatok ellátása eljárást lezáró döntését az alábbiak szerint 
hozza meg 
 

2. az eljárást eredményessé nyilvánítja, az eljárás nyertese: HLK System Kft 
nettó 550.000-Ft ajánlati árral. 

 
3. A második legkedvezőbb ajánlat BÉV Komplex Kft nettó 585.000.-Ft ajánlati 

árral 
 

4. A harmadik legkedvezőbb ajánlat D+D Épületgépész Mérnökiroda Kft. nettó 
600.000.-Ft ajánlati árral 

 
 

5. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására 
 
 

 
 

Felelős: polgármester 
határidő: azonnal 

 
 
 

……………..      …………….. 
         jegyző      polgármester  



Kéthely Község Polgármesterétől 
8713 Kéthely, Ady E.u.1. 

Száma: 1040/2017. 6. számú előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS 

- a Képviselő - Testülethez - 

Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-16 
kódszámú felhívásra benyújtandó támogatási kérelem előkészítéséhez 

szükséges  
tervezési feladatok ellátása tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kéthely község önkormányzata az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 
című, TOP-3.2.1-16 kódszámú felhívás esetében támogatási kérelmet kíván benyújtani 3 
önkormányzati tulajdonú épület energetikai korszerűsítésére. A tervezett fejlesztés a 
polgármesteri hivatal, az általános iskola és a sportöltöző/tűzoltó szertár épületét érinti. 
A tervezett projekt előkészítéséhez szükséges a projekt által érintett önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok épületenergetikai felmérésen és számításokon alapuló műszaki 
tartalmának meghatározása, tervezési feladatainak ellátása. 

A feladat ellátására alkalmas vállalkozást az önkormányzat beszerzési eljárásban 
választja ki. Ennek érdekében az önkormányzat 3 meghívásos beszerzési eljárást indított 
a 2017. május 25. 73/2017.(V.25.) számú határozata alapján. 

Az ajánlatok beérkezési határideje 2017. május 31. volt. 

A beérkezett pályázatok az előterjesztés mellékletét képezik. 

Mivel az ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, 
javaslom, hogy a beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb árajánlatot adó 
ajánlattevővel kössük meg a szerződést.  

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az 
előterjesztést tárgyalja meg, s a határozattervezetben foglaltakat hagyja jóvá. 

Kéthely, 2017. június 9. 

Molnár Balázs 
 polgármester 



 

 
Kéthely Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

…../2017 (……………..) számú 

határozata 
 

Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című, 
TOP-3.2.1-16 kódszámú felhívás támogatási kérelmének előkészítéséhez 

szükséges 
tervezési feladatok ellátása tárgyában 

 
 

 A Képviselő - Testület kijelenti, hogy a 

 
1. az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-16 

kódszámú felhívásra benyújtandó támogatási kérelme előkészítéséhez a 
projekt-előkészítő tevékenység ellátása keretében tervezési feladatok 
ellátása eljárást lezáró döntését az alábbiak szerint hozza meg 
 

2. az eljárást eredményessé nyilvánítja, az eljárás nyertese: Céh Kft. nettó 
6.000.000 Ft ajánlati árral. 

 
3. A második legkedvezőbb ajánlat Dombaiterv Bt. nettó 7.200.000.-Ft ajánlati 

árral 
 

4. A harmadik legkedvezőbb ajánlat Téridő Műhely Kft. nettó 7.700.000.-Ft 
ajánlati árral 

 
 

5. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására 
 
 

 
 

Felelős: polgármester 
határidő: azonnal 

 
 
 

……………..      …………….. 
         jegyző      polgármester  




