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Tisztelt Képviselő-testület!
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretein belül megjelent a TOP3.2.1-15 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című
pályázati felhívás. A pályázat célja az önkormányzati intézmények hatékonyabb
energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, amelyben
belül alcélként jelenik meg a 100%-ban önkormányzati és/vagy 100% önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaságok tulajdonában lévő épületek, illetve infrastrukturális
létesítmények energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése.
Önállóan támogatható tevékenységek:
- Épületek hőtechnikai jellemzőinek javítása, a külső határoló szerkezetek
(beleértve a pince- és zárófödémeket vagy a fűtött tetőteret határoló
szerkezeteket) utólagos szigetelésével, külső nyílászárók cseréjével vagy
korszerűsítésével, vagy az épületek nyári, passzív hővédelmének
javításával.
- Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése.
- Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben
az energiaforrást alkalmazni kívánó épület legalább a felhívás megjelenésekor
hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai
jellemzőinek tanúsításáról rendelet szerinti „DD – korszerűt megközelítő”
kategóriába esik:
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:
- Az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási
rendszerek korszerűsítése.
- Központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése.
Nem támogatható tevékenységek:
- Északra néző homlokzatokon külső árnyékolók vagy árnyékvető szerkezetek
létesítése.
- Biztonságtechnikai elemek (kaputelefon-rendszer, hangosítás, biztonsági
kamerarendszer, stb.) beszerzése és telepítése.
- Split- vagy ablakklímák beépítése, cseréje, korszerűsítése, felújítása.
Jelen felhívás keretében kizárólag az alábbi intézményeknek (funkcióknak) helyt
adó épületek és kapcsolódó infrastruktúrájuk energiahatékonysági fejlesztése
támogatható:
- Alap- és középfokú oktatási intézmények és kapcsolódó épületeik: iskolaépület,
kollégium, tornaterem, tanműhely;
- Kulturális és művészeti oktatást végző intézmények;
- Művelődési házak, színházak, egyéb, rendszeresen használt közösségi terek;
- Kulturális-, tudományos kiállítótermek, múzeumok, könyvtár, levéltár;

-

Klubok, foglalkoztatók;
Közigazgatási funkciót ellátó hivatali intézmények;
Idősek otthona,
Közcélú, nem professzionális sporthoz kötődő sportlétesítmények, fedett
uszodák, közcélú szabadidős létesítmények;

Igényelhető támogatás mértéke: minimum 10 millió és maximum 400 millió Ft
Az önkormányzat fejlesztésre, felújításra szoruló intézményeit számba véve leginkább
a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium rekonstrukciója szükségszerű. Az épület 1928ban épült, a tetőzet, a fűtés- és csatornarendszer felújításán kívül más fejlesztés az
épületen nem történt. Eredetiek a nyílászárók, melyek állaga mára teljesen leromlott,
az ablakkeretek mállanak és töredeznek. Az épület homlokzata is eredeti állapotában
látható, mely több helyen omladozik és javításra szorul. Az iskola korát figyelembe
véve sorra jönnek elő az építészeti-műszaki problémák, melyek megoldása sürgető
feladat, hiszen a város egyik legrégebbi és legimpozánsabb épülete.
Fejlesztési célok:
A pályázat célja az iskola összes nyílászárójának cseréje, az épület külső
hőszigetelése, a padlásfödém szigetelése. Nyertes pályázat esetén a felsoroltakon kívül
gépészeti fejlesztésre (fűtésrendszer részleges cseréje és szabályozása), valamint
akadálymentesítésre is sor kerül.
Tervezett projektméret: 300-350 millió Ft
Forráskeret: 3035 millió Ft
Támogatható pályázatok száma: 10-15 db
Támogatási kérelem benyújtási határideje: 2016. július 13.
A támogatási kérelem benyújtásához elengedhetetlen egy Projekt terv és
mellékleteinek elkészítése, mely komoly energetikai számításokon alapul. A DombóLand Kft. a dokumentum elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárást lefolytatta, a
szerződést a legjobb ajánlatot tevő céggel megkötötte.
Projekt terv elkészítésének költsége: 1.850.000 Ft+Áfa
A korábbi pályázatokhoz hasonlóan javaslom, hogy e támogatási kérelem benyújtása
során is a Dombó-Land Kft., mint konzorciumi partner kerüljön megjelenítésre.
Kérem Képviselőtársaimat támogassák a határozati javaslat elfogadását!
Határozati javaslat
Az Illyés Gyula Gimnázium épületének energetikai fejlesztéséről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú

felhívás keretében a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium energetikai
fejlesztésére az önkormányzat támogatási kérelmet nyújtson be.
2. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a támogatási kérelem konzorciumi
formában kerüljön benyújtásra a Dombó-Land Kft.-vel, mely során a
konzorciumvezető Dombóvár Város Önkormányzata.
Határidő: 2016. július 13. – támogatási kérelem benyújtására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

Szabó Loránd
polgármester

