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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére 

Energia tanúsítvány elkészítéshez kapcsolódó általános feladatok ellátására cég 

megbízása 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Abony Város Önkormányzat feladatai közé tartozik többek között az önkormányzat 

tulajdonában lévő ingatlanok rendezése, értékesítése, kezelése.  

Az ISO 9001:2000 Minőségirányítási rendszer követelményei szerint az egyes munkák előtt 

árajánlatkéréssel keresünk meg minimum három céget a verseny fenntartása és a legjobb 

vállalkozói ár megszerzése érdekében. Ez az ügyenkénti megkeresés nagy költség vonzattal és 

az ügyintézési időtartam megnövekedésével jár. A költségek csökkentése és a rugalmas, gyors 

ügyintézés érdekében Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala javasolja, hogy 

Abony Város Önkormányzata a 2013. évet tekintve keretszerződést kössön energia 

tanúsítványok elkészítésére, mely a 2013. év januárjától az épületek, lakások bérbeadásához, 

értékesítéséhez a kötelezően csatolandó dokumentációk részét képezi. 

 

Ugyanis, az Európai Unió irányelve, hogy a jövőben az épületek döntő többsége A és A+ 

besorolású legyen. Ennek célja a környezetvédelem és az energiatakarékosság, a lakosság, 

valamint az állami és önkormányzati épületek energiafogyasztásának csökkentése. Ennek 

figyelembe vételével az energia tanúsítvány elkészítésével az épületeket 

energiagazdaságossági szint szerint értékelhetjük és csoportosíthatjuk, így a jövőben 

szabályozható lesz, hogy csak alacsony energiafogyasztású épületek épülhessenek. Az 

energiatanúsítvány megmutatja, hogy az adott épület milyen energetikai besorolással 

rendelkezik. A skála a legkedvezőbb „A+” kategóriától a leggyengébb „I” kategóriáig terjed. 

A „C” kategória az, amelyik éppen megfelel a jogszabályban rögzített energetikai 

követelményeknek. 

 

Az épületek energiatanúsításáról két, uniós jogharmonizációt szolgáló jogszabály rendelkezik: 

a 7/2006. TNM rendelet „Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról”, valamint a 

176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet „Az energetikai jellemzők tanúsításáról”. 

 

Régebbi épületek esetén ingatlan eladásakor, 1 évnél hosszabb időre szóló bérlet esetében, 

vagy új ingatlanba történő költözéskor 2012-től a fent említett jogszabályok szerint is részét 

kell, hogy képezze a legtöbb épület, ház és lakás adásvételi vagy 1 évet meghaladó bérbeadási 

folyamatának. Gyakorlati példák szerint legfőképpen felújítási beruházásnál nagy 

jelentőséggel bír a tanúsítvány megléte.  

 

Energia tanúsítvány elkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásra a fent leírt szempontokat 

figyelembe véve célszerű egy tanúsító céggel történő keret megállapodás létrehozása. A keret 



megállapodás az előterjesztés mellékletét képezi, amely a dr. Tóta Áron ügyvéd úrral 

véleményezésre került. 

 

A feladatok ellátására az alábbi árajánlatok érkeztek. 

1, Euro-Partner Ingatlan Kft.       

1052 Budapest Sütő u. 2. II/2. 

Ladányi Zoltán ügyvezető  

Előterjesztés 1. számú melléklete. 
 

2, PIPE-PLAN Épületgépészeti Tervező, Kivitelező és Tanácsadó Bt. 

2461 Tárnok, Egyenlőség u. 64. 

Szabó Attila épületgépész vezető tervező 

Előterjesztés 2. számú melléklete. 

 

3, V2 Építésziroda Kft. 

Budapest 1188 Rózsakvarc utca 6/B 

Előterjesztés leadásáig nem érkezett meg. 

 

 

A beérkezett árajánlatok az összehasonlíthatóság érdekében legkésőbb a Képviselő-testületi 

ülésig pontosításra kerülnek 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

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

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

Energia tanúsítvány elkészítéshez kapcsolódó általános feladatok ellátására cég 

megbízásáról 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozza: 

1. Képviselő-testülete megbízza ………………………..………………-t  az Abony 

Város Önkormányzata által 2013. évben felmerülő független Energia tanúsítvány 

elkészítési feladatok ellátásával az ajánlatában megadott egységárakon. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a 

határozat mellékletét képező keretszerződés aláírására.  

 

 Határidő: 2012. december 31. 

 Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 A végrehajtásban közreműködik:  

  Településfejlesztési Osztály 

 

3. A Képviselő-testület felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a jelen 

kötelezettségvállalás fedezetét a 2013. évi költségvetési rendelet tervezetében tervezze 

meg. 

 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős: dr. Balogh Pál jegyző 

A végrehajtásban közreműködik:  

  Gazdasági Osztály 

Értesül:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Településfejlesztési Osztály 

 Ajánlatadók   

 

Abony, 2012. november 16. 

 

 

   .    Romhányiné dr. Balogh Edit sk 

   polgármester 

 

 

 

 

 

 



 

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

Keretszerződés 

a 2013. évi energia tanúsítási munkálatok elvégzésére 
 

Mely létrejött egyrészről 

Abony Város Önkormányzat (székhely: 2740 Abony, Kossuth tér 1., Adószám: 15730253-

2-13, Bankszámlaszám: 11993609-06147486-10000104, képviseli: Romhányiné dr. Balogh 

Edit polgármester), mint Megbízó, (továbbiakban: Megbízó)  

másrészről  

az ……………… (székhely:…………., Adószám: ……….,Cégjegyzékszám: 

Bankszámlaszám: ………… képviseli: …………………………….), mint Megbízott 

(továbbiakban: Megbízott)  

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett: 

 

1. Megbízó megrendeli, míg Megbízott elvállalja Abony Város Önkormányzata 

tulajdonában álló és az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 

176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó ingatlanokra vonatkozó 2013. 

évben felmerülő energia tanúsítási munkálatok elvégzését a szerződés 1. számú 

mellékletét képező 2012. november…. napján kelt árajánlata (továbbiakban: árajánlat) 

alapján. 

 

2. Megbízott a tevékenységét eseti megrendelések alapján a 176/2008. (VI.30.) Korm. 

rendelet, illetve a megbízás tárgyát képező tevékenységre vonatkozó mindenkor 

hatályos jogszabályok szerint végzi. 

 

3. Szerződő felek a jelen megállapodást kizárólag a 2013. évben végzendő 

energiatanúsítási munkákra kötik, így a szerződés időtartama 2013. január 1. 

napjától 2013. december 31. napjáig terjed. 

 

4. A szerződő felek akként állapodnak meg, hogy Megbízott által benyújtott árajánlat 

alapján, az energiatanúsítást jelen szerződés alapján végzett tevékenysége után az 

árajánlatban szereplő díj illeti meg.  

 

5. Az árajánlatban szereplő díj fix ár, melyet a felek megállapodása alapján a szerződés 

időtartama alatt esetlegesen bekövetkező áremelkedés nem befolyásol. 

 

6. Az árajánlat szerinti díj összegét Megbízó az elkészült energiatanúsítási feladat 

dokumentációinak átadás-átvételekor benyújtandó számla ellenében, a számla 

benyújtását követő 30 napon belül köteles kiegyenlíteni átutalással, a Megbízott 

……………Banknál vezetett ……………………. számú számlájára. 

 

7. Késedelmes fizetés esetén a Megbízó köteles a Ptk. 301/A § (2) bekezdés szerinti 

késedelmi kamatot fizetni. Megbízott a tervdokumentáció késedelmes teljesítése 

esetén köteles Megbízó részére 2.000,-Ft/nap összegű kötbért fizetni. 

 

8. A kötbér összegét a Megbízó ellenszámlával érvényesítheti az Megbízott által 

benyújtott számlával szemben. 

 

 



9. Megbízott a Megbízó által megrendelt munkát a megrendeléstől számított 10 

munkanapon belül köteles teljesíteni, ezzel egyidejűleg teljesítésigazolás ellenében 

jogosult a számla benyújtására. 

 

10. Megbízott az árajánlata szerinti megbízási díj összegéért a dokumentációt papíralapon 

minimum 2, és digitális formátumban minimum 1 példányszámban köteles 

Megbízó részére átadni. 

 

11. A Megbízó részéről a teljesítés és a számla igazolására a Településfejlesztési Osztály 

vezetője jogosult. 

 

12. A felek megállapodnak, hogy együttműködésük során az esetleges felmerülő vitás 

kérdéseket elsősorban közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben 

a felek a felmerült vitás kérdéseket tárgyalások útján nem tudják rendezni, erre az 

esetre hatáskörtől függően a Ceglédi Városi Bíróság, illetve a Budapest Környéki 

Törvényszék illetékességét kötik ki. 

 

13. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

megbízási jogviszonyra vonatkozó rendelkezései és az épületek energetikai 

jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet szabályai az 

irányadóak. 

 

Mely okiratot felek elolvasás és tartalmának megértése után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, helybenhagyólag írták alá. 

 

 

Abony, 2012. ………………......... 

 

 

 

 

 ….................................................. ……………………………. 

 Megbízott Abony Város Önkormányzat  

  Megbízó 

  képv.: Romhányiné dr. Balogh Edit  

  polgármester 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



előterjesztés 1.sz. melléklete 

 



 
 



előterjesztés 2.sz. melléklete 

 

 
 

 



 


