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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok végrehajtásáért felelős Irányító 
Hatóság nemrégiben módosította a TOP-3.2.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése” elnevezésű felhívást, és Tolna megyében egy új beadási 
határszakaszt hirdettek meg 2019. július 22-től 2019. augusztus 23-ig. 
 
A június 27-i ülésén a Képviselő-testület már foglalkozott azzal, miszerint ha egy új 
energetikai korszerűsítést tartalmazó pályázati felhívás jelenik meg, akkor célszerű 
annak segítségével megvalósítani a Dombóvári József Attila Általános Iskola 
energetikai fejlesztését, melynek érdekében elrendelte az energetikai tanúsítvány 
elkészítését és az energetikai tervek elkészítésére árajánlatok bekérését. Július 17-én a 
széchenyi2020 oldalon megjelent a módosított felhívás. Sajnos a rendelkezésre álló 
forrás mértéke nem megállapítható, ugyanis 731,02 millió forint keretösszeg került 
feltüntetésre, de nem tudni, hogy ebből az összegből a korábbi két beadási 
határszakaszra (2018. július 30-tól 2018. augusztus 31-ig, valamint 2018. szeptember 
3-től 2018. október 1-ig) hány pályázat érkezett és abból mennyi részesült 
támogatásban. 
 
A támogatás mértéke, összege: 

• Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 30 millió Ft, 
maximum 200 millió Ft. 

• A támogatás maximum mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. 
 
A fenti indokokat szem előtt tartva, valamint a felhívás által előírt követelmények 
figyelembevételével, miszerint kizárólag abban az esetben támogatható a beruházás, 
ha a teljes beruházásra vonatkozóan a pénzügyi belső megtérülési ráta (BMR) -4 % 
feletti, javaslom az alábbi műszaki tartalomnak megfelelő pályázat előkészítését: 

- a teljes külső oldali homlokzati hőszigetelése 
- az összes külső nyílászáró cseréje 
- a padlásfödém szigetelése 
- napelemek elhelyezése 

 
Az intézmény fűtése saját gázkazánjáról biztosított. Amennyiben az energetikai 
számítások és a megtérülési ráta engedi, abban az esetben javasolt a pincefödém 
szigetelése. A pályázati felhívás értelmében kötelező a fizikai és infokommunikációs 
akadálymentesítés. 
 
A támogatási kérelem benyújtásának kötelező melléklete az ún. projekt-terv 
elkészítése, melyet eddig mind a három (gimnázium, óvoda és városháza) energetikai 
pályázatunkhoz mellékelni kellett. 
 
Javaslom, hogy az önkormányzat éljen ismét a lehetőséggel és nyújtsa be pályázatát az 
intézmény energetikai korszerűsítésére, hiszen az ingatlan állapota indokolja a 
beruházást, azonban saját forrás nem áll rendelkezésre a szükséges felújításokhoz.   
 



Mivel jelenleg a felmérések zajlanak, így egyelőre nem ismert, hogy a megtérülési ráta 
figyelembevételével mekkora lesz az igényelhető támogatás összege, de a homlokzati 
hőszigetelést, a nyílászárók cseréjét, és padlásfödém szigetelést mindenképp magába 
foglalja. 
 
Továbbá a korábbi évekhez hasonlóan a pályázatot javaslom a Dombó-Land Kft.-vel 
konzorciumban benyújtani, mely során a projekt-előkészítést, a közbeszerzést és a 
projektmenedzsment feladatok ellátását a cég vállalja. 
 
Kérem Képviselő-társaimat, támogassák a határozati javaslat elfogadását. 
 

Határozati javaslat 
támogatási kérelem benyújtásáról a Dombóvári József Attila Általános Iskola 

energetikai korszerűsítésére 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja támogatási 
kérelem benyújtását a TOP-3.2.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése” című pályázati kiírásra az önkormányzati tulajdonú, a 
Tamási Tankerületi Központ fenntartásában működő Dombóvári József Attila 
Általános Iskola (7200 Dombóvár, Fő utca 42-44.) épületére vonatkozóan, mely az 
alábbi fejlesztési elemeket tartalmazza: 

 
- az épület külső homlokzati hőszigetelése, 
- a padlásfödém szigetelése, 
- a pincefödém szigetelése, 
- a homlokzati nyílászárók cseréje, 
- napelemek elhelyezése,  
- akadálymentesítés. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem aláírására 

és benyújtására, továbbá pozitív támogatói döntés esetén a támogatási szerződés 
aláírására. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert a Dombó-Land Kft.-vel 
konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére. 

 
Határid ő: 2019. augusztus 23. – a támogatási kérelem benyújtására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 

 
          Szabó Loránd 

polgármester 
 
 


