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Iktatószám:   5430/2016  Melléklet: 1 db 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Nagy Katinka műszaki ügyintéző 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
 
Bizottság Hatáskör 
Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ 1. sz. melléklet II/C. 12.,21. 
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Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 9. pont 
 
 
Meghívott: -Dr. Tánczos Frigyes Attila – intézményvezető – 
iroda@szentborbala.hu 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
TOP-3.2.1-15 számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati 
felhívást a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a 
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága hirdette 
meg az 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat a Területi- és Településfejlesztési Operatív 
Program éves fejlesztési keretének megállapítása alapján. 
 
A beavatkozások elengedhetetlenek a 2015/27/EU irányelv szerint energiahatékonysági 
illetve a 2009/28/EK irányelv szerint megújuló energia részarányra vonatkozó kötelezettségek 
tagállami teljesítéséhez. Mindezek hozzájárulnak a hazai és az EU 2020 célok 
megvalósításához. A támogatásban részesülő projektek megvalósulása hozzájárul a Nemzeti 
Reform Programban kitűzött 92 PJ 2020-ra elérhető prímenergia-megtakarítási célérték 
eléréséhez illetve a Magyarország Megújuló Energia Hasznosítás Cselekvési Tervben 2020-ra 
kitűzött 14.65%-os megújuló energia részarány eléréséhez. 
 
Az intézkedés átfogó célja a felhívásban meghatározott önkormányzati intézmények 
hatékonyabb energia-használatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, 
amelyen belül alcélként jelenik meg: 

- a megyei, települési, illetve nemzetiségi önkormányzatok tulajdonában lévő 
intézmények, épületek, illetve infrastrukturális létesítmények energiahatékonyságot 
célzó felújítása és fejlesztése, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis 
energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának 
csökkentését szolgálják. 

- a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata, mivel az elmarad az EU 
átlagától, ugyanakkor Magyarország ilyen jellegű potenciálja több területen is 
kimagasló. Ezért további cél a projektek keretein belül a megújuló energiaforrások 
elérhetőbbé tétele, használatának ösztönzése, népszerűsítése. 

 
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 
 

A) Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, 
külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által 
 

- Épületek hőtechnikai jellemzőinek javítása, az épületek energetikai jellemzőinek 
meghatározásáról szóló, a felhívás megjelenésekor hatályos 7/2006 (V. 24.) TNM 
rendelet (továbbiakban: TNM rendelet) 6. § (5) és (6) bekezdésének b) pontjában 
megfogalmazott „hazai vagy uniós pályázati forrás” felhasználás esetén 
alkalmazandó következményeknek megfelelően a külső határoló szerkezetek 
(beleértve a pince- és zárófödémet vagy a fűtött területet határoló szerkezeteket) 
utólagos hőszigetelésével, külső nyílászáró cseréjével vagy korszerűsítésével, vagy az 
épület nyári, passzív hővédelmének javításával. 

 
B) Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, 

és/vagy a kapcsolódó fűtés és HMV rendszerek korszerűsítése. 
 

C) Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése. 
 

D) Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) foto villanós 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 hulladék hőt 
hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése. 

 
G) Megyei önkormányzati konzorciumvezetői szinten összefogott és koordinált, a 

helyi önkormányzati konzorciumi tagok Fenntartható Energia Akciótervének 
(SEAP) felülvizsgálata illetve átdolgozása Fenntartható Energia és Klíma 
Akciótervvé (SECAP) vagy a saját SECAP-juk kidolgozása és/vagy a megye 
területén működő Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező vidékfejlesztői 
közösségek SECAP-jának összefogása. 

 
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: 
 

H) Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, 
és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése. 
 

I)  Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az 
energiaforrást alkalmazni kívánó épület legalább a felhívás megjelenésekor 
hatályos 176/2005. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai 
jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD- korszerűt megközelítő” kategóriába 
esik. Műemlék vagy helyi védelem alatt álló épületek esetén ilyen esetben a 
felhívás 3.2/17) pontjában leírtak szerinti mértékben kell a 3.1./a) pontban 
leírt tevékenységet elvégezni. 

 
- napsugárzás energiatartalmát hasznosító berendezések és a kapcsolódó 
szerkezeti- és tartóelemek beszerelése és telepítése; a tetőszerkezeti érintett 
teherhordó elemek megerősítése; az épületgépészeti rendszerek működéséhez 
szükséges eszközök, berendezések telepítése (pl.: kollektor köri vezérlőegység, 
termosztatikus szabályzószelep, tágulási tartály, hő cserélés melegvíztároló, hő 
átadó rendszer gépészeti elemei, szigetelt csővezeték rendszer, szivattyúk.). 

 
J) Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése. 

 
K) Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló 

energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladék hőt 
hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése . 

 
L) Az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek 

korszerűsítése. 
 

M) Központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése. 
 
Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 
 
- Szórt azbeszt mentesítése (amennyiben a benyújtandó projekt esetében releváns). 
- Nyilvánosság biztosítása (jelen felhívás 3.2 fejezetében a nyilvánosság biztosítására 
vonatkozó feltételek alapján). 



 
 

- Akadálymentesítés (amennyiben a benyújtandó projekt esetében releváns). 
- Képzési anyag kidolgozás, képzés tartása (jelen felhívás 3.2 fejezetébe a nyilvánosság 
biztosítására vonatkozó feltételek alapján). 
- Műemléki vagy helyi védettséget megalapozó érték megőrzése (amennyiben a 
benyújtandó projekt esetében releváns). 
 
 
A pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 
 
- Helyi önkormányzatok kivéve a megyei jogú város önkormányzatát (GFO 321) 
 
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg megyei szinten 
1000 M Ft.  
 
A kérelmek benyújtása 2016. április 22-től 2016. szeptember 30-ig lehetséges online módon, 
elektronikus kitöltő programon keresztül. 
 
Komló Város Önkormányzata a Szent Borbála Otthon 7300 Komló, Pécsi út 42. szám alatti 
telephelyének energetikai felújítását tervezi. A projekt során a következő munkákat tervezzük 
megvalósítani: homlokzati szigetelés, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, illetve 
napelemes rendszer telepítése. Mindezekkel egyidejűleg sor kerül a tetőfedés cseréjére is.  
 
A működtetővel egyeztetve az energetikai felújítást megelőzően, a szociális otthon 
erkélyeinek beépítését is indokoltnak tartom. Az erkélyek védőkorlátjának helyére, a 
homlokzat síkjában, az előírásoknak megfelelő magasságig parapet fal készülne, majd arra 
nyílászárók kerülnének beépítésre. A beépítés több szempontból célszerű lenne, mivel 
energetikai szempontból nagyobb eredmény érhető el, az erkélyek alapterületével megnőne a 
szobák alapterülete, illetve baleset-megelőzés szempontjából biztonságosabb lenne. Az 
átalakítást az otthonban lakók is egyöntetűen támogatják. A beépítést a pályázatban nem lehet 
elszámolni, így azt az önkormányzat önerőből valósítaná meg. 
 
A projektben Komló Város Önkormányzat számára igényelhető támogatás 400 M Ft, melynek 
támogatási intenzitása várhatóan 100%-os. Az erkélyek beépítése az előzetes kalkuláció 
alapján bruttó 10 M Ft-ból megvalósítható, amit Komló Város Önkormányzata a 2017. évi 
költségvetés terhére, önerőként vállal a támogatáson felül. A teljes beruházás összköltsége így 
bruttó 410 millió Ft. 
 
Az 1. sz. mellékletben az összefoglaló táblázat tartalmazza az építési beruházások, az 
eszközbeszerzések, valamint a projekt megvalósításához szükséges szolgáltatások és egyéb 
tevékenységek költségeit. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gazdasági és településfejlesztési bizottság és a 
pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot 
fogadja el. 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési, 
valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a „Szent Borbála Otthon Komló, Pécsi u. 42. sz. alatti épülete energetikai 
korszerűsítése (TOP-3.2.1-15)” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 



 
 

 
1.) A Képviselő-testület a TOP-3.2.1-15 pályázati konstrukció keretében jóváhagyja a 

„Szent Borbála Otthon Komló, Pécsi u. 42. sz. alatti épülete energetikai 
korszerűsítése” című pályázat benyújtását legfeljebb bruttó 400.000.000 forint 
beruházási költséggel. 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok megtételére 
és a szükséges dokumentumok aláírására. 
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

2.) A Képviselő-testület tudomással bír arról, hogy a TOP-3.2.1-15 kódszámú, 
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívás 
alapján a Szent Borbála Otthon Komló, Pécsi u. 42. sz. alatti telephelyének 
felújítása 100%-os alap támogatási intenzitás mellett valósítható meg.  
 

3.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy amennyiben a részletes dokumentáció 
összeállítása során a pályázatban szakmai tartalom változása következik be, illetve 
önerő igény lép fel, a pályázathoz kapcsolódó újabb előterjesztést ismételten 
megtárgyalja.  

 
4.) A képviselő-testület az erkélyek beépítéséhez szükséges legfeljebb bruttó 10 millió 

Ft összeget biztosít a 2017. évi költségvetés terhére.  
 

5.) Utasítja a jegyzőt, hogy a 2017. évi költségvetés tervezése során a 4. pontban 
foglalt összeget vegye figyelembe. 
 

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 

    
    
 
K o m l ó, 2016. június 13. 
 
         Polics József 
         polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. sz. melléklet 
 
 

 
 
       29 700 000          8 019 000         37 719 000     
I. Projekt el őkészítés, tervezés      12 600 000          3 402 000         16 002 000     

Energetikai felmérés , épületenergetikai 
átvilágítás, PROJEKTTERV       7 900 000           2 133 000         10 033 000     

Épületenergetikai tanúsítvány költsége       1 200 000              324 000           1 524 000     
Tervezés (építész, gépész)       3 500 000              945 000           4 445 000     
Közbeszerzés       3 100 000              837 000           3 937 000     
közbeszerzési dokumentáció , szakértő, eljárási 
díj       3 100 000              837 000           3 937 000     
                     -                        -       
III. Megvalósítás       6 200 000           1 674 000           7 874 000     
                     -                        -       

Műszaki ellenőr (gépész, építész, villamos)       3 100 000              837 000           3 937 000     
Képzés          100 000               27 000              127 000     
Nyilvánosság       1 500 000              405 000           1 905 000     
Egyéb szakértő mérnök (statika pl)       1 500 000              405 000           1 905 000     
V. Projektmenedzsment       7 800 000           2 106 000           9 906 000     
PM       7 800 000           2 106 000           9 906 000     
VII. Tartalék                   -                        -                        -       
Tartalék                   -                        -                        -       

Elszámolható költségek összesen    314 575 845        84 935 478       399 511 323     

 

nettó áfa bruttó
Hőszigetelés 160 875 041   43 436 261    204 311 302  
Homlokzati teljes körű 160 875 041   43 436 261    204 311 302  
Tetőszigetelés -                  -                 -                 
Szálas (födémszigetelés) -                  -                 -                 
Lapostető Sika rendszer -                  -                 -                 
Nyílászáró csere 42 453 944     11 462 565    53 916 509    
Műanyag teljes körű 42 453 944     11 462 565    53 916 509    
Gépészeti szerelés 35 125 280     9 483 826      44 609 106    
Radiátor csere 14 779 680     3 990 514      18 770 194    
Fűtési rendszer korszerűsítés 20 345 600     5 493 312      25 838 912    
összesen 238 454 265   64 382 652    302 836 917  
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Megújuló 46 421 580     12 533 827    58 955 407    
Napelem 36 255 610     9 789 015      46 044 625    
Napkollektor -                  -                 -                 
Akadálymentesítés 3 866 040       1 043 831      4 909 871      
Veszélyes hulladék 6 299 930       1 700 981      8 000 911      
összesen 46 421 580     12 533 827    58 955 407    

beruházási költség 284 875 845   76 916 478    361 792 323  

M
E

G
Ú

JU
LÓ

-

E
N

E
R

G
IA


