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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Több önkormányzati tulajdonban lévő iskolai és óvodai épület esetében az elkövetkező 
időben mindenképpen szükségessé válnak az energetikai felújítások (hőszigetelés, 
nyílászáró csere, stb.) Várhatóan a jövőben is újabb pályázatok kerülnek kiírásra 
központi költségvetési vagy uniós forrás biztosításával, melyek keretében – sikeres 
pályázat esetén – megvalósíthatóvá válnak az épületek korszerűsítési munkálatai. 
 
A pályázatokon való részvétel feltétele az épületre vonatkozó energetikai tanúsítvány 
megléte. Mivel az energetikai tanúsítványok tíz évig érvényesek, célszerű már a 
pályázat kiírása előtt elkészíttetni őket, ezzel is gyorsítva a pályázat benyújtását. Az 
önkormányzat rendelkezik az energetikai tanúsítványok elkészítésére vonatkozó 
vállalkozási szerződéssel.  A szerződés szerint alkalmazandó ár 500 m2 feletti épület 
esetében bruttó 94.000,- Ft.   

A 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet 1. § 3. c) pontja szerint a 250 m2, vagy ennél 
nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű (olyan épület, amelyben a hasznos 
alapterület több mint 50%-át állami vagy önkormányzati szervek igazgatási célú 
feladat ellátására használják) állami tulajdonú közhasználatú épület esetén el kell 
készíttetni a tanúsítványt.  

Jelenleg az alábbi épületek esetében rendelkezünk tanúsítvánnyal:  
• Szabadság u. 8., 
• Szabadság u. 18. - Városháza,  
• Bezerédj u. 33. - Zöld Liget Tagóvoda. 

A Dombóvári József Attila Általános Iskola esetében is indokolt a tanúsítvány 
megrendelése a jövőbeni pályázatok benyújtásához.  
 
Kérem a Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 

Határozati javaslat 
energetikai tanúsítvány készíttetéséről a Dombóvári József Attila Általános Iskola 

épületére  
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az önkormányzati 
tulajdonú, a Dombóvár, Fő u. 42-44. szám alatti Dombóvári József Attila Általános 
Iskola épületére vonatkozó energetikai tanúsítvány elkészíttetését az önkormányzat 
által a tanúsítványok készítésre kötött vállalkozási szerződés keretén belül. 
 
Határid ő: 2019. július 31. – az energetikai tanúsítvány elkészítésére 

                   Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
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