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 Készítette: Dr Varga Tibor jegyző                               Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester                  

                                    Energia megtakarítási intézkedési terv készítése 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2017. június 23.-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

            Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény új kötelezettségként írja elő a közintézmé-
nyek esetében, hogy ötévente energia megtakarítási intézkedési tervet kell készíteni az energia-
felhasználás optimalizálása érdekében. Az önkormányzatnál ez az alábbi épületeket érinti: 

- Polgármesteri Hivatal, 
- Napközis Konyha, (Új javaslat. A 82/2017.(III.31.) KT határozatban nem szerepel.) 
- Óvoda, 
- Fogorvosi Rendelő, 
- Család- és Gyermekjóléti Központ 
- Művelődési Ház, 
- Rákóczi út 32.  

 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal kötelezett valamennyi önkormányzatot, hogy az energia megta-
karítási intézkedési tervet 2017. június 30-ig készítse el. 
 
Az idő rövidségére való tekintettel, valamint a kevés számú szakember okán és a kialakult árvi-
szonyok miatt egy darab árajánlatot szereztünk be. Szőke Tamás ajánlata mindenben megfelel a 
kívánalmaknak. Az árajánlat megfelelő. (Mellékeljük az árajánlatot, a szerződéstervezetet, és a 
Kormányhivatal levelét.)  

. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előerjesztést megtárgyalni és elfogadni szívesked-
jen.  

 
Hegedűs Ferenc 

polgármester 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok 
végrehajtása  

- 82/2017.(III.31.) számú határozat. 
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3. Jogszabályi háttér:  

2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, 
2015. évi LVII. Tv. az energiahatékonyságról. 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017.( ………...) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 

 
Rétság Város Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztésben felsorolt épületek be-
vonását az energia megtakarítási intézkedési tervbe. Szakértőnek Szőke Tamás okl. 
gépész-, környezetmérnököt (ENVIROMENT BT) bízza meg 35.000.-Ft/ épület áron. 
A szerződéstervezetet jóváhagyja a melléklet szerint, és felhatalmazza a polgármes-
tert a szerződés aláírására. 
 
Az energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítésének költségét (7 épületre) 
245.000 Ft-ot a Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés tartaléka terhére biztosít-
ja. A többletelőirányzat átvezetésére a költségvetés soron következő módosításakor 
javaslatot kell tenni. 
 
Határidő: 2017. július 15., majd szöveg szerint 
Felelős:   Hegedűs Ferenc  

 
 
 

Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 

                                                                                                               Varga Tibor 
                       jegyző 
























