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A Széchenyi Terv keretében 2012. év novemberében kiírásra kerülnek a KEOP- 5.5.0/A , /B, /C, 

/D  számú pályázatok, melyekben épületenergetikai fejlesztések hajthatók végre önkormányzati 

intézményekben. Az előzetes felmérések alapján Ózd Város Önkormányzata a Bolyky Tamás 

Általános Iskola, Vasvár Úti Általános Iskola együttes fejlesztésére a KEOP-5.5.0/B számú 

kiírásra, míg a Katona József úti Óvoda esetében a KEOP-5.5.0/C számú kiírásra tervezi 

pályázat előkészítését, benyújtását.   

 

I. 

 

Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár Úti Általános Iskola együttes épületenergetikai 

fejlesztése KEOP-5.5.0/B pályázat keretében : 

 

A Pályázati Felhívásra csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás 

felhasználásával kombináló projektet lehet benyújtani. 

 Kizárólag olyan projekt támogatható, amelyben a megújuló energiafelhasználásra 

vonatkozó projektrész is kizárólag az energiahatékonysági korszerűsítésre kerülő 

épület(ek) hő és/vagy villamosenergia-rendszer ellátását szolgálja. 

 A benyújtott pályázatok esetében az energiahatékonyság fokozására irányuló 

projektrész aránya – alátámasztottan – el kell hogy érje legalább az 50%-ot a projekt 

elszámolható költségén belül. 

 Az energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek projekttípusait csak 

egymással (energiahatékonyság és megújuló energiafelhasználás) kombináltan lehet 

megvalósítani.  

A pályázat tervezett kiírása az alábbi tevékenységeket támogatja: 

A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek: 

a) Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése, ezen belül 

épületek utólagos, külső hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje, korszerűsítése, 

hővisszanyerő szellőzés létesítése. 

b)  Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, ezen belül 

hőtermelő berendezések cseréje, korszerűsítése, automatikus fűtésszabályzás, fűtési- 

hűtési- és használati melegvíz-rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, 

szabályozhatóvá tétele, kisléptékű kogeneráció, esetleg trigeneráció, hulladékhő 

hasznosítása. 

c) Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása, ezen belül fényforrások, világítótestek 

és előtétek cseréje, rendszerek energiatakarékos korszerűsítése. 

B) Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek: 

a) Napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése 

céljából és/vagy fűtésrásegítésre.  

b) Biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, 

energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és 

melléktermék vagy ezek vegyes felhasználása fűtésre és/vagy fűtésrásegítésre. 

c) Hőszivattyú alkalmazása használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre. 

d) Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) 

villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület 

villamosenergia-ellátásához. 

A fentiekben meghatározott alpontok szerinti tevékenységek egymással szabadon kombinálhatók. 

 

 

 

 



 

 

A pályázatot haszonszerzési cél nélküli (nem jövedelemtermelő) projektre az önkormányzat, vagy 

intézményei nyújthatják be 85 %-os vissza nem térítendő támogatásra. A támogatás  50-500 M Ft 

közötti összegben igényelhető és a pályázatok egyfordulós (kiválasztási) eljárás keretében 

kerülnek kiválasztásra.  

A pályázat benyújtása a 2012. november végi kiírás időpontjától számított 60 napig lehetséges. Az 

idő rövidsége és a várható nagy érdeklődést mutató pályázók száma miatti korábbi lezárás 

indokolja a pályázat előkészítésére, tervezésére külső vállalkozóval történő előzetes 

megállapodást.    

   

Ózd Város Önkormányzata a fentiekben vázolt feltételek mellett, egy KEOP-5.5.0/B 

pályázat keretében két intézmény, a Bolyky Tamás Általános Iskola és a Vasvár Úti Általános 

Iskola napelemes megújuló energiaforrással kombinált épületenergetikai korszerűsítését tervezi a 

támogatásából megvalósítani.  

A korszerűsítés az épület teljes egészére vonatkozóan a külső falak, a födém utólagos szigetelését, 

a külső nyílászárók cseréjét és a fűtési rendszer rekonstrukcióját jelenti az épületek villamos 

igényeihez igazodó teljesítményű napelemek alkalmazásával. A beruházást követően a jelentős 

fűtési költség megtakarítás mellett megvalósítható lesz az intézmény helyiségeiben régóta 

fennálló probléma megoldása, a gyerekek számára a téli hidegben az egészséges, meleg 

hőmérséklet megteremtése és az egyébként is elkerülhetetlen elöregedett nyílászárók cseréje.    

A napelemek beépítésével a tervek szerint az intézmények villamos energiaköltsége nagyrészt 

megtakarítható. 

A fenti koncepció szerint a két iskola energetikai korszerűsítés és napelemek beruházásának 

összes költsége bruttó 250.000.000,- Ft, melyből a KEOP pályázat vissza nem térítendő 

támogatása (85%) 212.500.000,- Ft és az önkormányzat által biztosítandó saját erő (15 %) 

37.500.000,- Ft. 

 

II. 

 

A Katona József úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése KEOP-5.5.0/C pályázat 

keretében: 

 

A KEOP-5.5.0/C pályázat tervezett kiírása az alábbi tevékenységeket támogatja: 

a) Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése, ezen belül 

épületek utólagos, külső hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje, korszerűsítése. 

b) Intézmények fűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, ezen belül 

hőtermelő berendezések cseréje, korszerűsítése, automatikus fűtésszabályzás, fűtési- és 

használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, szabályozhatóvá tétele. 

c) Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása. 

A pályázatot haszonszerzési cél nélküli (nem jövedelemtermelő) projektre az önkormányzat, vagy 

intézményei nyújthatják be 85 %-os vissza nem térítendő támogatásra. A támogatás 1-50 M Ft 

közötti összegben igényelhető és a pályázatok automatikus, könnyített elbírálású, egyfordulós 

(kiválasztási) eljárás keretében kerülnek kiválasztásra, mely konstrukció jelentősen lerövidíti a 

nyertes pályázatok esetében a megvalósítás előkészítésének időtartamát.  

 

Az újszerű  konstrukció folyamatának lépései:  

 

1. lépés: Energetikai igény/veszteség feltáró vizsgálat, audit 

Az épületek energetikai felújításához kapcsolódó fejlesztéseknek az Épületenergetikai auditokon 

kell alapulniuk, a projektre vonatkozó eredményeket az Energetikai Tanulmány tartalmazza. 

Csak és kizárólag az auditor által javasolt, Pályázó által kiválasztott technológiára lehet 



 

 

pályázatot benyújtani és támogatást folyósítani! Az auditornak minden esetben jóvá kell hagynia a 

kiválasztott fejlesztést az auditori nyilatkozat sajátkezű aláírásával! 

 

2. lépés: Ajánlatkérés/közbeszerzés 

Amennyiben releváns, a Pályázati Felhívás szerinti feltételeknek megfelelő és az auditor által 

jóváhagyott fejlesztésnek megfelelő ajánlati felhívást kell közzétenni.  

a.) Amennyiben a projekt és/vagy a pályázó nem közbeszerzés köteles, akkor a piaci ár 

alátámasztására (legalább 3 db) kizárólag piaci feltételek melletti, független harmadik féltől 

származó árajánlatot kell bekérni, melynek meglétét és megfelelőségét az auditor ellenőrzi, 

valamint igazolja. 

b.) Amennyiben a projekt és/vagy a pályázó közbeszerzés köteles és a fejlesztés 

meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, feltételes közbeszerzést kell lebonyolítani. 

 

3. lépés: Feltételes Vállalkozói Szerződések megkötése 

a.) Amennyiben a projekt és/vagy a pályázó nem közbeszerzés köteles, a beérkezett, 

minimum három ajánlat alapján szükséges a kivitelező kiválasztása, és a feltételes vállalkozási 

szerződés megkötése a kiírásban meghatározott minimális tartalommal.  

b.) Amennyiben a projekt és/vagy a pályázó közbeszerzés köteles, a vonatkozó hatályos 

jogszabályok alapján szükséges elbírálni. Eredményes eljárás lefolytatása esetén a kivitelező 

kiválasztását követően a feltételes vállalkozási szerződés megkötése szükséges a kiírásban 

meghatározott minimális tartalommal. 

Ennek megfelelően a pályázónak a kivitelezésre és pályázat előírásai szerint minden szükséges 

szolgáltatásra (auditálás, tervezés, menedzsment, műszaki ellenőrzés, nyilvánosság biztosítása, 

stb.) feltételes vállalkozói szerződést kell kötni.   

 

4. lépés: Pályázat benyújtása/támogatási döntés  

A pályázati anyagot az összes kötelező melléklettel és az előzőek szerint előkészített feltételes 

szerződésekkel, a beszerzések, közbeszerzések során keletkezett dokumentumokkal együtt kell 

benyújtani.  Formai és tartalmi megfelelés esetén a pályázó elektronikus értesítést kap a 

támogathatóságról, melyet követően postai úton is megküldésre kerül a Támogatói Okirat. 

 

5. lépés: Támogatói Okirat hatályba lépése 

A Támogatói Okirat megküldését követően megkezdődik a közbeszerzési dokumentáció 

utóellenőrzése. A Támogatói Okirat hatályba lépésének feltétele a Közreműködő Szervezet által 

kiadott Közbeszerzési utóellenőrzési jelentés kézhezvétele.  

 

6. lépés: A projekt megvalósítása 

A projekt megvalósítása során minden esetben szükség van auditori és releváns műszaki ellenőri 

közreműködésre.  

 

7. lépés: Záró hitelesítés/felülvizsgálat  

Minden fejlesztés megvalósítása esetében szükség van a projekt megvalósítását követően auditori 

felülvizsgálatra. A projekt befejezésekor, a Záró Beszámolóhoz (ZB) csatolni kell az auditor által 

aláírt ZB kísérő auditigazolást, amely igazolja, hogy valóban az a fejlesztés történt meg, ami a 

támogatott pályázat tárgya volt.  

 

8. lépés: Épületenergetikai tanúsítvány 

A projekt befejezésekor el kell készíteni a 176/2008.(VI.30.) Kormányrendelet szerint 

meghatározott épületenergetikai tanúsítványt. Az Energetikai minőségtanúsítvány hitelesített 

másolatát a ZB-vel együtt kell benyújtani a Közreműködő Szervezet részére.  



 

 

 

9. lépés: Elszámolás  

A Közreműködő Szervezethez benyújtásra kerül az elszámolás, mely megfelelősége esetén 

történik a támogatás folyósítása.  

 

10. lépés: Fenntartás 

A ZB Közreműködő Szerv általi jóváhagyása után a projekt a 3 illetve 5 éves fenntartási 

időszakba lép. 

 

Ózd Város Önkormányzata a fentiekben vázolt feltételek mellett a Katona József úti Óvoda 

épületenergetikai korszerűsítését tervezi a KEOP-5.5.0/C pályázat támogatásából megvalósítani.  

A korszerűsítés az épület teljes egészére vonatkozóan a külső falak, a födém utólagos szigetelését, 

a külső nyílászárók cseréjét és a fűtési rendszer rekonstrukcióját jelenti. A beruházást követően a 

jelentős, 30-40%-os fűtési költség megtakarítás mellett megvalósítható lesz az intézmény 

helyiségeiben régóta fennálló probléma megoldása, a gyerekek számára a téli hidegben az 

egészséges, meleg hőmérséklet megteremtése és az egyébként is elkerülhetetlen elöregedett 

nyílászárók cseréje.    

 

A fenti koncepció szerint az óvoda energetikai korszerűsítés beruházásának összes költsége bruttó 

49.000.000,- Ft, melyből a KEOP pályázat vissza nem térítendő támogatása (85%) 41.650.000,- 

Ft és az önkormányzat által biztosítandó saját erő (15 %) 7.350.000,- Ft. 

 

 

A tervezett pályázatok önkormányzatot érintő költségeinek összefoglalása és a várható 

megtérülési idő számítása az előterjesztés 1. mellékletében található.  

 

 

 

Javaslat: 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatban 

foglaltak elfogadására. 

 



 

 

Költségszámítások KEOP-5.5.0 önkormányzati pályázatokhoz 
  

1. melléklet 

Intézményi energiafogyasztási adatok alakulása 
    Adatok bruttó e Ft-ban 

     

  

Villamos energia költsége Fűtési költség Megtakarítás 
bruttó összege 

Intézmény neve 2011. évben Korszerűsítést 

követően várható 

érték 

2011. évben Korszerűsítést 

követően várható 

érték   

Bolyki Tamás Általános Iskola 1 966 1 180 14 821 11 100 4 507 

Vasvár Úti Általános Iskola 3 133 1 880 24 493 15 850 9 896 

Katona József Úti Óvoda 331 331 5 634 3 134 2 500 

      Pályázatok költségadatai, megtérülés 
    Adatok bruttó e Ft-ban 

     

Intézmény neve 
Beruházás összes 

költsége 
KEOP támogatás 

összege 
Önkormányzati 
önerő összege 

Önkormányzati önerő 
megtérülési ideje (év) 

 
Bolyki Tamás Általános Iskola 

250 000 215 500 37 500 2,6 év 
 

Vasvár Úti Általános Iskola 

 
Katona József Úti Óvoda 49 000 41 650 7 350 2,9 év 

 
Összesen: 299 000 257 150 44 850   

  



 

 

 

I. 

 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t 

  

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2012. (XI. 22.) határozata 

KEOP-5.5.0/B pályázat benyújtásáról a Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár Úti 

Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése céljából 
  

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

alábbi döntést hozta:  

 

„A” változat 

 

1.)   Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Bolyky Tamás Általános 

Iskola és Vasvár Úti Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése céljából KEOP-

5.5.0/B számú pályázat benyújtásával az alábbi feltételek mellett: 

 

 - a projekt megnevezése:  Bolyky Tamás Általános Iskola és Vasvár Úti Általános  

Iskola épületenergetikai korszerűsítése 

- a projekt megvalósítás helyszínei:   Ózd, Bolyki Tamás utca 42., hrsz: 8696/1 

       Ózd, Vasvár út 37., hrsz: 7714/5 

- a beruházás bruttó összköltsége, egyben  

  a teljes elszámolható költsége:    250.000.000,- Ft 

- a 85 %-os KEOP támogatás összege:   212.500.000,- Ft 

- a 15 %-os önrész összege:         37.500.000,- Ft. 

 

2.)  Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 37.500.000,- Ft összegű saját erő 

fedezetét az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében a felhalmozási tartalék keret terhére 

biztosítja. 

 

3.)   Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Ózd Város Polgármesterét 

a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges szerződések, eredményes pályázat 

esetén a támogatási szerződés és a megkötéséhez szükséges dokumentumok aláírására. 

 

Felelős: 

-  Pályázat előkészítéséért: PH Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 

-  Dokumentumok aláírásáért: Polgármester 

Határidő: értelemszerűen (a pályázati kiírás függvényében) 

 

„B” változat 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a KEOP-5.5.0/B számú, 

Bolyky Tamás Általános Iskola és Vasvár Úti Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése 

című pályázat benyújtását. 



 

 

II. 

 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t 

  

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2012. (XI. 22.) határozata 

KEOP-5.5.0/C pályázat benyújtásáról a Katona József úti Óvoda épületenergetikai 

korszerűsítése céljából 

 
 

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

alábbi döntést hozta:  

 

„A” változat 

 

1.)   Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Katona József úti Óvoda 

épületenergetikai korszerűsítése céljából KEOP-5.5.0/C számú pályázat benyújtásával az 

alábbi feltételek mellett: 

 

 - a projekt megnevezése:  Katona József úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése 

- a projekt megvalósítás helyszíne:    Ózd, Katona József út 7., hrsz: 7710 

- a beruházás bruttó összköltsége, egyben  

  a teljes elszámolható költsége:    49.000.000,- Ft 

- a 85 %-os KEOP támogatás összege:   41.650.000,- Ft 

- a 15 %-os önrész összege:         7.350.000,- Ft. 

 

2.)  Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7.350.000,- Ft összegű saját erő 

fedezetét az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében a felhalmozási tartalék keret terhére 

biztosítja. 

 

3.)   Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Ózd Város Polgármesterét 

a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához előírt feltételes vállalkozói szerződések és a 

támogatás megkötéséhez szükséges dokumentumok aláírására. 

 

Felelős: 

-  Pályázat előkészítéséért: PH Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 

-  Dokumentumok aláírásáért: Polgármester 

Határidő: értelemszerűen (a pályázati kiírás függvényében) 

 

 

„B” változat 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a KEOP-5.5.0/C számú, 

Katona József úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése című pályázat benyújtását. 

 


