
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javaslat 
 

2018. évi támogatási kérelem benyújtására a TOP- 3.2.1-16 kódszámú, „Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Előterjesztő: Polgármester 

       Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály 

 

 

 

Ózd, 2018. augusztus 23. 

 



 

Magyarország Kormánya 2018. évben ismételten felhívást tett közzé a TOP-3.2.1-16 kódszámú, 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázatra vonatkozóan, melynek 

keretében Ózd Város Önkormányzata a 

Csépányi Általános Iskola 

és az Ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola 
épületenergetikai fejlesztését tervezi megvalósítani. 

 

A pályázat elnyerése esetén Ózd Város Önkormányzatának lehetősége nyílna a fentiekben felsorolt 

épületek felújítására, fejlesztésére, mely a későbbiek során a megújuló energiatermelés, fűtési 

energia megtakarítása révén a működtetési kiadások jelentős csökkenését eredményezheti.  

 

A TOP-3.2.1-16 pályázati kiírás alapján támogatható tevékenységek a következők:  

 

Támogatható tevékenységek:  

a) Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső 

határoló szerkezeteik korszerűsítése által  

- 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.  

b) Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy 

a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület legalább a 

felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek 

energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” 

kategóriába esik: 

-  hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje (meglévő fosszilis alapú hőtermelő 

cseréje korszerűbb fosszilis alapú hőtermelőre vagy biomassza kazánrendszer 

telepítése); 

- fosszilis alapú távhőellátásban részesülő épületeknél a kedvezményezett 

tulajdonában lévő szekunder oldali gépészeti elemek korszerűsítései; 

- fűtési és HMV rendszer korszerűsítése, cseréje; 

- hőleadó berendezések korszerűsítése, cseréje, szükség esetén a kapcsolódó 

kéménytechnikai fejlesztések elvégzésével; 

- épületgépészeti intelligens szabályzási rendszerek kiépítése, fejlesztése. 

 

c) Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése 

-  napsugárzás energiatartalmát hasznosító berendezés és a kapcsolódó szerkezeti- és 

tartóelemek beszerzése és telepítése; statikai szakvélemény alapján a tetőszerkezet 

érintett teherhordó elemeinek megerősítése; az épületgépészeti rendszerben 

működéshez szükséges eszközök, berendezések telepítése (pl.: kollektorköri 

vezérlőegység, termosztatikus szabályozószelep, tágulási tartály, hőcserélős 

melegvíztároló, hőátadó rendszer gépészeti elemei, szigetelt csővezeték rendszer, 

szivattyúk).  

 

d) Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját 

villamosenergia-igény kielégítése céljából 

- napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése; statikai szakvélemény alapján a 

tetőszerkezet érintett teherhordó elemeinek megerősítése; a helyi elektromos 

rendszerhez, illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges elemek (pl. 

inverterek, kétirányú mérők) beszerzése, a belső csatlakozáshoz elengedhetetlenül 

szükséges hálózatfejlesztések és ezek kiépítésének költségei; megtermelt villamos 

energiát mérő és rögzítő eszközök.  



 

 

Önállóan nem támogatható, de kötelezően megvalósítandó tevékenységek a nyilvánosság, az 

akadálymentesítés, az azbeszt-mentesítés és képzési anyag kidolgozása, képzés tartása. 

 

A felhívás keretében kizárólag az alábbi intézményeknek (funkcióknak) helyt adó épületek és 

kapcsolódó infrastruktúrájuk energiahatékonysági fejlesztése és/vagy megújuló energia-

felhasználásának növelése támogatható:  

a) Alap- és középfokú oktatási intézmények és kapcsolódó épületeik: iskolaépület, 

kollégium, tornaterem, tanműhely;  

b) Kulturális és művészeti oktatást végző intézmények;  

c) Művelődési házak, színházak, egyéb, rendszeresen használt közösségi terek;  

d) Kulturális-, tudományos kiállítótermek, múzeumok, könyvtár, levéltár;  

e) Klubok, foglalkoztatók;  

f) Közigazgatási funkciót ellátó hivatali intézmények;  

g) Idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, valamint hajléktalanok otthona;  

h) Közcélú, nem professzionális sporthoz kötődő sportlétesítmények, fedett uszodák, 

közcélú szabadidős létesítmények. 

 

A pályázati keretfeltételekről 

 A TOP-3.2.1-16 felhívás B.-A.-Z. Megyei Területspecifikus melléklete alapján a teljes 

rendelkezésre álló keretösszeg 837 millió Ft. Az igényelhető, vissza nem térítendő 

támogatás összege: minimum 15 millió Ft, maximum összege 400 millió Ft.  

 A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. Támogatási 

kérelem benyújtása 2018. augusztus 31-ig lehetséges. 

 

 A támogatási kérelemhez az alábbi kötelezően csatolandó dokumentumok szükségesek: 

- Az ingatlanok tulajdonviszonyainak igazolásáról szóló okiratok 

- Nyilatkozatok 

- Projekt Terv és mellékletei  

 

 A TOP-3.2.1-16 pályázat sikeressége esetén támogatási szerződés aláírására kerül sor. 

 

 

 A beruházás megvalósítási helyszínei: 

 

1. Csépányi Általános Iskola (3661 Ózd, Csépányi u. 117.)  

 

2. Ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola (3600 Ózd, Petőfi Sándor u. 18-20.)  

 

Tervezett fejlesztések mindkét helyszínen: 
o Épületenergetikai fejlesztés keretében komplex épületszerkezeti felújítás, nyílászárócsere, 

hőszigetelés. 

 Homlokzati hőszigetelés, 18 cm vastagságú, 0,04 W/m2K hővezetési tényezőjű hő-

szigetelő anyaggal.  

 Födém hőszigetelés: 24 cm vastagságú, 0,04 W/m2K hővezetési tényezőjű hőszigete-

lő anyaggal. 

 Nyílászárócsere, hőszigetelt üveg, Uw= 1,15 W/m2K hőátbocsátási tényezővel. 

o Napelemek telepítése a megújuló energia felhasználása érdekében, villamos energia 

költségeinek megtakarítása céljából. 



o projektarányos akadálymentesítés (mosdó kialakítás, rámpa, közlekedési útvonalak) 

o belső oldali szabályozás kialakítása (termoszstatikus szelep) 

o Azbesztmentesítés (az azbesztmentesítés fajlagos korlátját a pályázatban az 

energiahatékonysági részre értelmezik) 

 

A tervezett épületenergetikai fejlesztések összes költsége a kötelezően ellátandó feladatokkal együtt 

legfeljebb 400 millió Ft, mely a felhívás szerint a teljes egészében elszámolható költség. 

 

A Támogatási kérelemhez szükséges egy Projekt Terv és mellékleteinek elkészítése, amely az 

előkészítés keretében külső vállalkozótól történő megrendeléssel bruttó 1.000.000,- Ft költséget 

jelent. Az összeg a pályázati céltartalék keret terhére finanszírozható és sikeres pályázat esetén a 

projektből elszámolható. 

 

 

Javaslat: 

 

Ózd Város Önkormányzata nyújtsa be támogatási kérelmét legfeljebb 400 millió Ft támogatási 

igénnyel a TOP-3.2.1-16 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú 

pályázati felhívásra a Csépányi Általános Iskola és az Ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola 

épületenergetikai fejlesztése céljából. 

 

Ózd Város Önkormányzata a pályázat benyújtásához, a Projekt Terv elkészítéséhez szükséges bruttó 

1.000.000,- Ft költséget a 2018. évi költségvetésében lévő pályázati céltartalék keret terhére 

biztosítja. Ez az összeg sikeres pályázat esetén a projekt költségvetéséből teljes egészében 

visszaigényelhető. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a fent leírtak alapján, a TOP-3.2.1-16 kódszámú pályázati 

felhívásra beadandó támogatási kérelemmel kapcsolatban hozzon döntést. 



 

 

Határozati javaslat 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2018. (VIII.23.) határozata 

2018. évi támogatási kérelem benyújtásáról a TOP-3.2.1-16 kódszámú, „Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbi döntést hozta: 

 

 

1.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Ózd Város Önkormányzata 

támogatási kérelmet nyújtson be legfeljebb 400 millió Ft támogatási igénnyel a TOP-3.2.1-16 

kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra a Csépányi 

Általános Iskola és az Ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése céljából. 

 

2.) Ózd Város Önkormányzata a pályázat benyújtásához, a Projekt Terv elkészítéséhez szükséges 

bruttó 1.000.000,- Ft költséget a 2018. évi költségvetésében lévő pályázati céltartalék keret 

terhére biztosítja. Ez az összeg sikeres pályázat esetén a projekt költségvetéséből teljes 

egészében elszámolható. 

 

3.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a támogatási 

kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására és nyertes pályázat 

esetén a támogatási szerződés aláírására. 

 

 

Felelős: 

a támogatási kérelem összeállításáért és benyújtásáért: PH. Településfejlesztési Osztály vezetője 

dokumentumok aláírásáért: Polgármester 

 

Határidő: 2018. augusztus 31., illetve értelemszerűen 

 

 

 

 


