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Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország Kormánya pályázati felhívást tett közzé TOP-3.2.1-16 „Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése” címmel. A Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében meghirdetett pályázat célja önkormányzati intézmények
hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése
és ezáltal az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése.
Információink szerint Tolna megyében a pályázati kiírás első körére nem érkezett
támogatási kérelem, így a rendelkezésre álló keretösszeg 731,02 millió forint.
A támogatás mértéke, összege:
• Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 millió Ft,
maximum 400 millió Ft.
• A támogatás maximum mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2018. október 1.
Önállóan támogatható tevékenységek:
a) Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése,
külső határoló szerkezeteinek korszerűsítésével.
b) Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje,
és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése.
c) Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése.
d) Max. háztartási méretű kiserőművek (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása
saját villamosenergia-igény kielégítése céljából.
e) Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése.
f) Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló
energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt
hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése.
g) Megyei önkormányzati konzorciumvezetői szinten összefogott és koordinált, a
helyi önkormányzati konzorciumi tagok SEAP (Fenntartható Energia
Akcióterv) felülvizsgálata.
Az önkormányzatunk a TOP-3.2.1-15 pályázati konstrukció keretében valósította meg
a Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodájának energetikai fejlesztését,
és jelenleg is zajlik a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium épületének energetikai
korszerűsítése, mellyel nemcsak gazdaságosabb lesz az intézmények működtetése, de
az épületek külsőleg is megújulnak.
A felhívás értelmében lehetőség van 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő olyan
épület fejlesztésére, ami az önkormányzat igazgatási, illetve kötelezően ellátandó
feladatainak helyszínéül szolgál.
A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Szabadság utcai épületének, vagyis a
Városházának felújítása már hosszabb ideje tervezett. Korábban (2013) már az
önkormányzat pályázott volna energetikai korszerűsítést tartalmazó felhívásra, melyet
az akkori összetételű képviselő-testület nem támogatott.

A benyújtandó támogatási kérelem az alábbi energetikai korszerűsítési tevékenységek
megvalósítását célozza:
•
•
•
•
•
•

Épület külső homlokzati hőszigetelése,
Padlásfödém szigetelés,
Pincefödém szigetelés,
Homlokzati nyílászárók cseréje,
Napelemek elhelyezése,
Akadálymentesítés.

A projekt összes becsült elszámolható költsége bruttó 103.263.826 Ft, mely
tartalmazza az egyéb „járulékos” költségeket úgymint projekt-előkészítés (tervezés,
közbeszerzés, hatósági díjak), szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások
(projektmenedzsment, műszaki ellenőr, hatósági díjak, nyilvánosság, stb.), továbbá
tartalék keret.
Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg mértéke az
önkormányzatok esetében a megítélt támogatásrész 100%-a, önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok esetében a megítélt támogatásrész 50%-a.
A pályázat benyújtása - a korábbi két projekthez hasonlóan - konzorcium formájában
történik, ahol Dombóvár Város Önkormányzatának konzorciumi partnere a DombóLand Kft. A gazdasági társaság feladata a projekt-előkészítés és a projektmenedzsment
feladatok megvalósítása.
A pályázat kötelező melléklete a Projekt Terv és mellékleteinek benyújtása, melyre
vonatkozólag a Dombó-Land Kft. a beszerzési eljárást lefolytatta. A legkedvezőbb
ajánlat 900.000 Ft+áfa.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat
elfogadását!
Határozati javaslat
pályázat benyújtásáról a TOP-3.2.1-16
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati kiírásra a
Városháza épületének megújítása érdekében
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja támogatási
kérelem benyújtását a TOP-3.2.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” című pályázati kiírásra a Városháza (Dombóvár
Szabadság u. 18.) épületére vonatkozóan, mely az alábbi fejlesztési elemeket
tartalmazza:
-

Épület külső homlokzati hőszigetelése,
Padlásfödém szigetelés,
Pincefödém szigetelés,

-

Homlokzati nyílászárók cseréje,
Napelemek elhelyezése,
Akadálymentesítés.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem aláírására
és benyújtására, továbbá pozitív támogató döntés esetén a támogatási szerződés
aláírására, és a megvalósításhoz szükséges kötelezettségvállalásokra.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert a Dombó-Land Kft.-vel
konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére.
Határidő: 2018. október 1. – támogatási kérelem benyújtására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda
Szabó Loránd
polgármester

