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2 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
Óvoda-iskola épületének energetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 

KEOP pályázat benyújtása 
 
 
Tisztelt képviselő-testület! 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 17/2014. (II.12.) határozata alapján az 
önkormányzat pályázatot nyújtott be az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési 
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendelet 2. pontja szerinti 
kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása támogatási célra. A pályázat 
Tolmács-Bánk Óvoda homlokzat szigetelés, fűtés-korszerűsítés, tetőhéjazat csere, belső rekonstrukcó 
munkálatait tartalmazta, mely munkákhoz a képviselő-testület 4.999.805  Ft önerőt vállalt. A pályázat 
sajnos – forráshiány miatt – nem került támogatásra. 
Ezt követően a képviselő-testület – továbbra is fenntartva az óvoda-iskola épület felújításának szándékát – 
az 55/2014. (V.26.) határozatával úgy döntött, hogy alapvetően a fent hivatkozott pályázati tartalom 
megvalósítása érdekében pályázatot nyújt be a KEOP 2014. évi, önkormányzati tulajdonban lévő épületek 
energetikai célú felújítására várhatóan a közeljövőben kiírásra kerülő pályázati felhívásra. 
A társadalmi egyeztetésre kiírt pályázati felhívás alapján, az abban szereplő támogatható tevékenységek, 
elszámolható költségek, támogatási összeg alapján – mely szerint a pályázat várhatóan július elején 2 
napra kerül megnyitásra – kidolgozásra került a pályázat tartalma.  
A támogatás mértéke 100%, a támogatás minimum összege bruttó 30 millió Ft. 
Tekintettel arra, hogy a korábbi pályázati tartalom, illetve képviselő-testületi döntés nincs teljes 
összhangban a társadalmi egyeztetésre bocsátott pályázati felhívással, ezért a pályázati tartalom 
módosítása, átdolgozása, illetve új, a pályázattal összhangban álló képviselő-testületi döntés szükséges. 
 
A felújításhoz, illetve a pályázat benyújtásához szükséges tervezési feladatok, valamint energetikai 
tanulmány elkészítésére vonatkozóan ajánlatot kértünk 3 cégtől. Az ajánlatok benyújtási határideje 2014. 
július 2. Az ajánlatok a képviselő-testületi ülésen ismertetésre kerülnek, melyek közül a képviselő-testület 
kiválasztja a legkedvezőbb ajánlatot, és a legkedvezőbb ajánlatot adóval szerződés köthető. 
 
Az óvoda-iskola épület felújítása céljából javaslom a pályázat benyújtását és a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
 
Tolmács, 2014. június 30.    

Tisztelettel:  
 
 

 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
 
 
 
…./2014. (VII….) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi, illetve visszavonja 
korábbi, az óvoda-iskola épület felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló 55/2014. (V.26.) 
határozatát. 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tolmács Község Önkormányzata 
pályázatot nyújt be az önkormányzatok és intézmények épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban megnevezésű (pályázati azonosító: 
KEOP-2014-4.10.0/F) pályázati felhívásra az önkormányzat tulajdonát képező, tolmácsi óvoda és iskola 
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épület (Tolmács, Szent Lőrinc út 106. szám alatti, 349/4 helyrajzi számú ingatlanon lévő épület) felújítása 
céljára, az alábbi tartalommal: 
 
A beruházás becsült költsége 21.192.988 Ft + 27% ÁFA. 
Építészeti jellegű felújítási munkálatok:  

1. Az épület homlokzatának, lábazatának és padlásfödémének felső oldali hőszigetelése 
2. Meglévő nyílászárók cseréje, és a padlástér elválasztására hőszigetelt csapóajtó beépítése 

Gépészeti és villamos jellegű munkák: 
3. Fűtéskorszerűsítés 
4. Napkollektorok elhelyezése 

 
A képviselő-testület a beruházáshoz köthető engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére, 
valamint az energetikai tanulmány és mellékleteinek elkészítésére – a beérkezett árajánlatok közül - az 
Europatender Consulting Kft. ajánlatát (tervezési díj: 1.502.700 Ft + 27% áfa) fogadja el, és felhatalmazza 
a Polgármestert az ajánlatnak megfelelő, előterjesztett vállalkozási szerződés megkötésére és aláírására. 
 
A képviselő-testület megbízza a Polgármestert a pályázat előkészítésére, és határidőben történő 
benyújtására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 


