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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

Előterjesztése 
a Képviselő-testület 2021. augusztus 26-i rendkívüli ülésére  

„Tulajdonosi hozzájárulás a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum részére” 
tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum vezetője, Csúzdi Zoltán kancellár 2021. augusztus 13. 
napján a Kiskunhalas Város Önkormányzatához érkezett levelében tulajdonosi hozzájárulás 
kiadása érdekében kereste meg Önkormányzatunkat. Levelében az alábbiakat adta elő: 

A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által alapított és fenntartott szakképzési 
centrumok tagintézményeiben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzésére vonatkozó 
kijelölésről szóló 239/2019. (X. 16.) Korm. rendelet értelmében a Kiskunhalasi Szakképzési 
Centrum tagintézményeiben a NEG Zrt. előzetesen lefolytatta a világításkorszerűsítési 
beruházás megvalósíthatóságával kapcsolatos feladatokat. 

A tárgyi felmérések elemzését követően a NEG Zrt. ajánlatot tett a lehetséges fejlesztésekről a 
Kiskunhalasi Szakképzési Centrum vagyonkezelésében lévő kiskunhalasi ingatlanokat 
érintően, amelynek műszaki tartalmát, ütemezését, továbbá a szolgáltatási szerződés tartalmát 
és díjait illetően az NSZFH független, igazságügyi szakértő általi minősítést, ellenőrzést 
biztosított. Az elkészült műszaki szakértői anyagot a Szakképzési Centrum megküldte, és ezen 
anyag az előterjesztés mellékletét képezi.  

Az NSZFH a Kormányrendeletben foglalt feladatok végrehajtása érdekében sikeres 
közbeszerzési eljárást bonyolított le, amelynek eredményeként megkötendő szerződéshez 
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat bemutatása szükséges a beruházással érintett ingatlanok 
esetében. 

Fentiek értelmében a szükséges a mellékelt „Tulajdonosi hozzájárulás és igazolás" elnevezésű 
nyomtatványok aláírása a programban való részvétel biztosításához, illetve annak sikeres 
végrehajtásához. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását 
adja a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum részére, hogy a hasznosításában lévő 6400 
Kiskunhalas, Kazinczy u. 5., 1708 hrsz-ú, és a 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 1., 1832 
hrsz-ú ingatlanok tekintetében Fényes Okos Program keretében 
világításkorszerűsítési beruházás megvalósításra kerüljön, a jelen határozat 
mellékeltében szereplő szakértői dokumentum alapján. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete semmilyen a Hasznosító által 
kötött szerződésből származó kötelezettségért felelősséget, kezességet nem vállal. A 
hasznosítási szerződés esetleges megszűnése esetén az Önkormányzat és a 
Kiskunhalasi Szakképzési Centrum a hatályos jogszabályok alapján külön 
megállapodásban számolnak el egymással. 



3. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat, a beruházáshoz kapcsolódó 
minden egyéb dokumentum, nyilatkozat és esetleges módosítások aláírására. 
 

Felelős:    Fülöp Róbert polgármester 
Határidő:    2021. szeptember 30. 
Végrehajtásért felelős:  dr. Rékasi Cecília aljegyző 
Értesül:    dr. Rékasi Cecília aljegyző 
     Kiskunhalasi Szakképzési Centrum 
     Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
 
Kiskunhalas, 2021. augusztus 13. 
 
 
 
 

       Fülöp Róbert s.k. 
 





 

1. oldal 
 

 
 
 
 

 
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 
 
dr. Magyar Zita elnök asszony részére 
 
 
Tisztelt Elnök Asszony! 
 
 
Alulírott Donázy István vezérigazgató, a NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt. (NEG Zrt.) 
képviseletében eljárva az alábbiak szerint tájékoztatom Tisztelt Elnök Asszonyt. 

 
A NEG Zrt. előzetesen lefolytatta a világításkorszerűsítési beruházás 
megvalósíthatóságával kapcsolatos előkészítési feladatokat, a szakképzésért és felnőttképzésért felelős 
miniszter által alapított és fenntartott szakképzési centrumok tagintézményeiben történő 
világításkorszerűsítési feladatok elvégzésére vonatkozó kijelölésről szóló 239/2019. (X. 16.) Kormány 
rendeletben (Korm. rendelet) foglaltaknak megfelelően. 
 
A Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján a NEG Zrt. végzi a szakiskolák felméréseit, költség- 
és időkalkulációt készít, valamint elvégzi a beruházás generál tervezését azoknál az intézményeknél, 
melyek esetében a beruházásokat a felmérések értékelése alapján megtérülőnek ítéltek (Korm. rendelet 
5. § a., b.). Az előzőekben hivatkozott rendelet szerinti műszaki és megtérülésre vonatkozó 
dokumentumokat – jelen megkereséshez tartozó elektronikus úton továbbított levélben megjelölt 
hiperhivatkozások - NEG Zrt. NSZFH rendelkezésére bocsátja a Korm. rendeletben előírt további 
feladatok elvégzése céljából. Amennyiben különösen indokolt, az önök szakvéleménye alapján az egyes 
dokumentumok tartalma változtatható. 
 
Társaságunk által készített kalkuláció tájékoztató adatokat tartalmaz, amely az Önök által 
rendelkezésre bocsátott és társaságunk által elfogadott műszaki tartalom alapján, és a szolgáltatott 
adatok szerint készült. 
 
A berendezések és eszközök szállítását és felszerelését - az Önök által már korábban megismert és a 
Korm. rendeletben előírt - ESCO konstrukcióban javasoljuk végrehajtani. A konstrukció lényege, hogy 
a felszerelt eszközökért a szerződéses szolgáltatási idő alatt havi gyakorisággal szolgáltatási díjat 
fizetnek. A beépített új, energiahatékony berendezéseknek köszönhetően elért költségmegtakarítás 
fedezi a havi szolgáltatási díjat. 
 
A szolgáltatási díj magában foglalja a tervezést, engedélyeztetést, lámpák megvásárlását, telepítését, 
műszaki átadását, valamennyi kivitelezéssel kapcsolatos költséget, továbbá a szerződéses 
szolgáltatási idő alatti valamennyi felmerülő költséget többek között az eszközök biztosítását, 
karbantartását, meghibásodás esetén a hiba kijavítását. Szolgáltatási idő lejáratát követően lehetőségük 
lesz a berendezések megvásárlására NEG Zrt. könyveiben szereplő eszközértéken. 
 
 
 
 



 

2. oldal 
 

 
 
 
 
 
Társaságunk indikatív ajánlata a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum tekintetében: 
 

 
 
Főbb javasolt szerződéses kötelezettségek: 
 
 ESCO partnert a teljes szolgáltatási idő alatt garanciális kötelezettség terheli a beépített eszközök 

működésére vonatkozóan. 
 ESCO igénybe vevő a szerződést 144 hónapig nem mondhatja fel, amennyiben mégis megteszi a 

teljes hátralévő szolgáltatási időre járó szolgáltatási díjat megfizetni köteles. 
 Azonnali beszedési megbízás ESCO igénybe vevő számláján a szerződés teljes szolgáltatási idejére. 
 
Jelen dokumentáció teljes tartalma a NEG Zrt. szellemi terméke, a társaságunk üzleti titkát képezi, és 
védett ismereteit tartalmazza, és mint olyan a törvény védelme alatt áll, annak harmadik személy általi 
megismeréséhez vagy részére történő átadáshoz, többszörözéséhez, illetve nyilvánosságra hozatalához 
a NEG Zrt. előzetes írásbeli engedélye szükséges. E rendelkezések megsértése esetén a címzett teljes 
anyagi és jogi felelősséggel tartozik. 
 
Az anyagban bemutatott műszaki tartalom, mennyiségek és árak az aktuális piaci információkkal való 
ellátást szolgálják, egy későbbi esetleges közbeszerzési /beszerzési eljáráshoz szükséges helyzet-, 
piacfelmérés, mely a becsült érték meghatározása érdekében készült a közbeszerzés/ beszerzés 
megkezdése időpontjának ismerete nélkül, kizárólag a felmérések során megismert adatok birtokában. 
 
Budapest, 2021. március 12. 

 
Üdvözlettel: 

 
 
            Donázy István s.k. 
               vezérigazgató 
       NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt. 












