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Tárgy: Döntés a „Simándy József Általános Iskola energetikai korszerűsítése” 
megnevezésű pályázat benyújtásáról 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2021. október 28 napján meghirdette a TOP_PLUSZ-
2.1.1-21 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című pályázati 
kiírást. A pályázat keretében az önkormányzati tulajdonú épületek energetikai 
fejlesztése támogatható. 

A támogatás összege: minimum 30, maximum 250 millió forint lehet. 
 
A támogatás mértéke energetikai számítás alapján meghatározott ÜHG kibocsátás 
megtakarításból állapítható meg. 
 
A projekt energetikai központú felmérésen és számításokon alapulva került kidolgozásra. A 
vizsgálatot és számításokat Antyipenkó Balázs épületenergetikai igazságügyi szakértő, 
építészmérnök, okleveles településmérnök végezte. A Simándy József Általános Iskola és a 
Konyha épülete a helyi adottságok, a célszerűség és a költséghatékonyság alapján, a 
szakember javaslatára került kiválasztásra. 
 
A kivitelezést az alábbi ütemezéssel célszerű tervezni: 

• Az előkészítési szakaszban (2022.09.01. - 2023.02.28.) elkészül a kiviteli terv, az 
éghajlati rezilienciavizsgálat, továbbá lefolytatásra kerül a közbeszerzési eljárás 

• A megvalósítási szakaszban (2023.03.01. – 2024.01.31.) a kivitelezés eléri a 100%-os 
készültséget, elkészülnek a Felhívásban meghatározott dokumentumok, nyilatkozatok 
és benyújtásra kerül a záró beszámoló. A kivitelezés nagy része az iskola igazgatójával 
egyeztetve, a nyári szünet idején valósul meg, hogy a munkálatok ne zavarják a 
gyermekek oktatását. 

 

 



A Polgármesteri Hivatal összeállította a támogatási kérelmeket és a kapcsolódó 
dokumentációt. A projekt összköltségének meghatározásához indikatív ajánlatok kerültek 
bekérésre. A beruházás teljes összköltsége 198 070 134 Ft, melyből a számolt 
megtakarítás alapján a teljes összeg elszámolható a támogatás terhére, önrész biztosítása 
nem szükséges. 
 
A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg: 
- az iskola épületében új fűtési rendszer kerül kiépítésre, meglévő központi hőtermelővel 
- hőszigetelésre kerül a padlásfödém és részbeni tetőtéri szerkezet, valamint a lapostetető  
- 100 m2 kollektorfelületű napkollektoros rendszer kerül kiépítésre 
- helyiségenkénti hőfokszabályozás kerül kialakítása (okos vezérlés) 
- az eddig ki nem cserélt nyílászárók kerülnek cserélésre 
- lehetővé válik az épületrészek külön hőmennyiségmérése. 
 
A projektek befejezéstől számított 5 évig a Felhívás 6.8 pontjában foglalt feltételeknek 
szükséges megfelelni, azaz: 
a) az infrastruktúra valamely elemében kizárólag olyan tulajdonosváltás következhet be, 
amelynek eredményeként egy cég vagy közszférabeli szervezet jogosulatlan előnyhöz nem 
jut; 
b) a művelet jellegében, célkitűzéseiben vagy végrehajtási feltételeiben olyan lényeges 
változás nem következik be, amely veszélyezteti az eredeti célkitűzéseket. 
 
A támogatási kérelem benyújtására 1. szakaszban 2021.12.01. – 2022.01.14., 2. 
szakaszban 2022.05.16. – 2022.06.20. időszakokban van lehetőség. 
 
Az előterjesztés készítésének időpontjában a támogatási kérelem és a benyújtáshoz 
szükséges költségvetés elkészült, az előírt dokumentumok készítése, beszerzése 
megtörtént, az adatlapok elektronikus oldalon történő töltése folyamatban van, így a 
támogatási kérelem az 1. szakaszban kerül benyújtásra. 
 
A pályázat benyújtásához a Tisztelt képviselő- testületnek az alábbi határozati javaslatot 
szükséges elfogadnia: 
 
 

Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be a 
KEHOP-5.2.9 kódszámú, „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi 
régió települési önkormányzatai számára” című pályázati felhívásra az alábbiak szerint: 
 
- A projekt címe: Simándy József Általános Iskola energetikai korszerűsítése 
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3. 
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 357/1. 
- A pályázati konstrukció száma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21 
- A projekt összes költsége: 198 070 134 Ft 
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 198 070 134 Ft 
- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész számszerű összege: 0 Ft 
- A pályázat benyújtásakor a TOP_PLUSZ-2.1.1-21 forrásból származó támogatás 

igényelt összege: 198 070 134 Ft 
 



Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kistarcsa 
Város Önkormányzata a projekt befejezésétől számított 5 évig, a támogatás 
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a Felhívás 6.8 
pontjában foglaltaknak. 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a fejlesztéssel 
érintett ingatlan per- és tehermentes, valamint a tulajdoni viszonyai rendezettek. 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázati adatlap és mellékletei, valamint a pályázatokhoz 
kapcsolódó jognyilatkozatok aláírására, a pályázat benyújtására, valamint a 
támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal, pályázat benyújtásának tekintetében 2022. január 14. 
Felelős: Juhász István polgármester 

 „A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.” 

 

Kistarcsa, 2022. január 10.  

  
 

                    Juhász István 
  polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


