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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2012. december 11.-i ülésére 

A KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések című pályázaton való részvételhez a 

polgármesteri hivatal elektromos hálózatának korszerűsítéséhez tervező megbízása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 352/2012. (XI.29.) számú határozattal megbízta az 

Abonyi Városfejlesztő Kft. –t a KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések című pályázattal 

kapcsolatos feladatok ellátásával. 

 

A Polgármesteri Hivatal a KEOP-2012-5.5.0/A Pályázati felhíváson tud indulni, melynek elérési útvonala: 

http://www.nfu.hu/forum_topic_pate/699/filter?offset=0&theme_filter= 

 

A fenti konstrukcióra a 7/2006. TNM rendelet 1.§ (2) bekezdésében meghatározott épületek esetében is lehet 

pályázni: 

„d) a műemlék, illetve a helyi védelem alatt álló építményre, védetté nyilvánított műemléki területen 

(műemléki környezetben, műemléki jelentőségű területen, történeti tájon), helyi védelem alatt álló, a 

világörökség részét képező vagy védett természeti területen létesített építményre.” 

 

A támogatható tevékenységek köre alapján a Polgármesteri Hivatal esetében a következő elemek indokoltak: 

1.utólagosan a padlásfödém hőszigetelése 

2.külső nyílászáró-csere 

3.fűtési rendszer korszerűsítése 

4.fényforrások, világítótestek és előtétek csere valamint beltéri világítási rendszerek korszerűsítése 

 

A polgármesteri hivatalra elkészült érintésvédelemi, villámvédelem és tűzvédelmi minősítő okirat alapján 

szükséges megoldani a hivatal belső világításának korszerűsítését, mely a pályázat keretében megoldottá 

válik. 

 

A hivatal belső világításának korszerűsítésére a következő tervezőktől került be árajánlat kérés: 

 

1.V&T Mérnöki Vállalkozási Kft. (5000 Szolnok, Rákóczi út 40-42.) 

   ügyvezető: Mészáros Lajos 

 

2. Egervári és Társa Bt. (5000 Szolnok, Tanács út 1.) 

    ügyvezető: Egervári László 

 

3. Rekonterv Kft. (5000 Szolnok, dr. Balogh Kálmán út 17.) 

    ügyvezető: Nagy Attila ügyvezető 

 

Az árajánlatok a bizottsági ülésen kerülnek kiosztásra. A pályázat benyújtásához további tervezői 

egyeztetések és a feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. 

http://www.nfu.hu/forum_topic_pate/699/filter?offset=0&theme_filter=
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Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem, az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

……./2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat  

A KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések című pályázaton való részvételhez a 

polgármesteri hivatal elektromos hálózatának korszerűsítéséhez tervező megbízása 
 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri hivatal beltéri világításának 

korszerűsítéséhez szükséges tervek elkészítésével a …………..bízza meg ……………..Ft,-+ ÁFA 

összegben, melynek fedezete a Két Torony Kötvény kamatbevétel terhére biztosított. 
 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozatnak megfelelő szerződés 

aláírására. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Jánosi László ügyvezető 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői  

 

Abony, 2012. december 07..      Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.       

                                                                                                                        polgármester 

 

 


