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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzata meghívást kapott a törökbálinti Viessmann
Fűtéstechnika Kft.-től, hogy egy energetikai tanulmányút keretében településünk
delegációja ellátogasson Bregenzbe a Viessmann egyik ausztriai telephelyére,
valamint Allendorfba a Viessmann németországi gyáregység központjába.
Dombóvár számára fontos kérdés az energiaellátás és az energiabiztonság
témaköre. A mai ülés napirendi pontjai között szerepel Dombóvár Város
Önkormányzatának Átfogó Energetikai Koncepciója, mely meghatározza a város
hosszú távú energetikai fejlesztéseinek irányvonalát és főbb célkitűzéseit, különös
tekintettel az energiahatékonyságra.
A hosszú távú energetikai fejlesztések irányvonalainak meghatározásához
fontosnak tartjuk a tanulmányút által kínált lehetőségeket, melynek célja, hogy a
résztvevők megismerkedjenek a németországi energetikai helyzettel, az ország
adottságaival, az alternatív és megújuló energiák terén szerzett tapasztalatokkal. Ezzel
létrejöhet egy olyan szakmai tapasztalatcsere, melyet városunk delegációja a település
energetikai szempontú fejlesztésében tud majd kamatoztatni, hiszen Dombóvár a
települést övező mezőgazdasági térben tudja kialakítani a bio- és megújuló energiák –
többleteket eredményező – új struktúráját. A városnak az infrastruktúra, tervezés,
fejlesztés, szaktanácsadás, marketing, oktatás területén kell – az eddigi értékeket is
figyelembevevő – új rendszert kialakítania. Ehhez tud megfelelő segítséget nyújtani az
energetikai tanulmányút.
A kirándulás keretében a Viessmann ausztriai telephelyén 3 darab fűtőművet
tekintenénk meg. A második nap délelőtti programja a merkendorfi energiapark
bejárása. A település lakosainak száma mindössze 2900 fő, az alternatív energiák
hasznosításával kétszer annyi áramot termelnek meg, mint amennyire szükségük van.
A háztetőket mindenütt napelemek borítják. A kisváros egy nagy energiapark, ahol
tájékozódnánk az alternatív energiák hasznosításának lehetőségeiről, megismernénk,
hogy egy kis település energiapolitikája hogyan működik megfelelően és
fenntarthatóan. Az energetikai tanulmányút végső állomása Allendorf, a Viessmann
cég központi telephelye, ahol a gyárlátogatáson kívül biogáz üzemet és
energiaültetvényt is megtekintenénk.
A város érdeke, hogy a biztonságos energiaellátás összes költsége a lehető
legkevesebb legyen. Az energetikai koncepció (mely a mai ülés napirendjei között
szerepel) érvényesítéséhez a tanulmányút kiváló lehetőséget kínál, megismerhetjük az
osztrák és német energetikai sajátosságokat, tapasztalatokat, melyek segítségével a
megszerzett ismeretek alkalmazhatóak településünkön is.
A tanulmányi kirándulás a németországi testvérvárosunk, Kernen im Remstal,
látogatásával lenne egybekötve. A várossá avatás 41. évfordulóján, a város hete
rendezvénysorozaton testvérvárosunk Kernen im Remstal teljes képviselő-testületi
delegációja meglátogatta településünket, és részt vett a város hetében megrendezésre
került egyes programokon, melynek viszonzásául a tanulmányút keretében látogatást
tennénk náluk.

A tanulmányút programjának bemutatása (2011. május 15.- május 19.):
0. nap: 2011. május 15. vasárnap
Indulás: 12:00
Szállás: Salzburgban.
1. nap: 2011. május 16. hétfő
Vorarlberg, Bregenz, Ausztria–Viessmann
A Viessmann Ausztriai telephelyén 3 darab fűtőmű létesítmény megtekintése.
Szállás: Bregenzben.
2. nap: 2011. május 17. kedd
Délelőtti program: Merkendorf – energiapark.
Délutáni program: Kernen im Remstal – testvérvárosi látogatás.
Szállás: Kernen im Remstalban.
3. nap: 2011. május 18. szerda
Allendorf – Viessmann gyár
Délelőtti program: Viessmann gyárlátogatás.
Délutáni program: Biogáz üzem és energiaültetvény megtekintése.
Szállás: Allendorfban.
4. nap: 2011. május 19. csütörtök
Utazás haza.
Résztvevők:
A hivatal munkatársain és 1 fő tolmácson kívül a Dalkia Zrt-től 2 fő műszaki
szakember is részt venne a tanulmányi kiránduláson. A Dalkia Zrt. képviseletében
utazó 2 fő az utazással kapcsolatos költségeket vállalja.
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Polgármester
Testvérvárosi kapcsolatokért felelős csoport vezetője
Kommunikációért felelős ügyintéző
Energetikai programért felelős ügyintéző
1 fő önkormányzati képviselő
Német tolmács
Dalkia Zrt. képviseletében: 2 fő műszaki szakember
Sofőr

A tanulmányút tervezett költségei:
A tanulmányi út tervezett útvonala alapján a becsült kilométer-mennyiség
hozzávetőlegesen 3100 km, így a becsült üzemanyagköltség körülbelül 115.000,- Ft.
A szállások tekintetében, Kernen im Remstalban és Allendorfban is a
vendéglátóink gondoskodnak az elhelyezésről, ezért az első két éjszakára szükséges a
szállásfoglalás, melynek költségvonzata van.
Mindezeket figyelembe véve a tanulmányút becsült költségei az alábbiak:

Tétel megnevezése
Tervezett bekerülési költség (Ft)
becsült benzinköltség
115.000,autópályadíjak
10.000,a szállások becsült költsége (2 éjszaka – 7
280.000,főre)
buszbérlés (12.000,- Ft+Áfa/nap)
80.000,Becsült költségek összesen: 485.000,-

A Testvérvárosi és partnervárosi kapcsolatokra a 2011. évi költségvetés
3.000.000,- Ft-ot határozott meg. A Városgazdálkodási Iroda tájékoztatása szerint a
Testvérvárosi és partnervárosi kapcsolatokra jelenleg 1.634.869 Ft áll rendelkezésre,
melyből a tanulmányút fedezhető.

Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. május 15-19. közötti
– ausztriai és németországi - energetikai tanulmányúton 3 hivatali dolgozó, a
polgármester, 1 fő önkormányzati képviselő és 1 fő német tolmács részvételét
támogatja. A tanulmányút költségeire 500.000 Ft-ot biztosít a 2011. évi
költségvetésben elkülönített Testvérvárosi és partnervárosi kapcsolatok keret terhére.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a tanulmányúton szerzett tapasztalatokról
szakmai beszámoló készítésére, és testület elé terjesztésére.
Határidő: 2011. június 30. – a szakmai beszámoló Képviselő-testület elé terjesztésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda

Dombóvár, 2011. április 20.
Szabó Loránd
polgármester

