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A Képviselő-testület 2017. március 2-i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy:  Döntés a „Simándy József Általános Iskola, valamint a Polgármesteri Hivatal 
épületének energetikai korszerűsítése” megnevezésű pályázat önrészének módosításáról 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület 127/2016. (V.25.) számú határozata alapján Kistarcsa Város 
Önkormányzata 2016.06.15-én támogatási kérelmet nyújtott be a Nemzetgazdasági 
Minisztérium által kiírt, KEHOP-5.2.9 kódszámú, „Pályázatos épületenergetikai felhívás a 
közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára" című pályázati 
felhívásra. 

A projekt teljes összköltségét 199 millió 577 ezer Ft-tal terveztük, melyből 131 257 295 Ft 
volt elszámolható támogatás terhére. A fennmaradó 68 319 705 Ft-ot saját forrásként 
hitel felvétel útján kívánta biztosítani az Önkormányzat. 
 
A benyújtott támogatási kérelem az alábbi önkormányzati épületek energetikai fejlesztését 
tartalmazza: 

• A Simándy Iskola lapostetős épületszárnyában homlokzati hőszigetelés, lábazat 
hőszigetelés, és hozzá kapcsolódóan járda felújítás. A villámvédelmi levezetők 
átépítése a hőszigetelés síkja mögé. 
A magastetős épületszárnyban 8 db tetősík ablak és az aulaportál kivételével az épület 
valamennyi nyílászárójának cseréje, homlokzati hőszigetelés, lábazat hőszigetelés, és 
hozzá kapcsolódóan járda felújítás, beépített tetőtér ferde és mennyezeti síkjának 
utólagos hőszigetelése, és annak tűzgátló gipszkartonnal történő elburkolása. A 
villámvédelmi levezetők átépítése a hőszigetelés síkja mögé. 

• A Polgármesteri Hivatal épületén homlokzati hőszigetelés, lábazat hőszigetelés, és 
hozzá kapcsolódóan járda felújítás, padlásfödém hőszigetelés a hozzá kapcsolódó 
tetőhéjazat cserével együtt. A lapostető utólagos hőszigetelése és hozzá kapcsolódó 
csapadékvíz elleni szigetelési munka, a járulékos munkákkal együtt. 

 
A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást 2016. évben lefolytattuk és a vállalkozói 
szerződés is aláírásra került. A szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a Támogatási 
szerződés, valamint a hitelszerződés is hatályba lépjen.  
 

 

 



A 2017.02.20. napján kelt támogatói döntés (melléklet) alapján, támogatási kérelmünk 
csökkentett mértékkel és feltétellel, de pozitív elbírálásban részesült. Az Irányító Hatóság 
indoklása értelmében, a támogatási kérelem és a kapcsolódó dokumentáció alapján a felhívás 
szerint nyújtható maximális támogatási összeg került megítélésre. 
 
Az Önkormányzat által igényelt támogatási összeg: 131 257 295 Ft 
A megítélt támogatási összeg: 131 257 111 Ft 
 
A megítélt és az igényelt támogatási összeg különbözete 184 Ft, így ezzel az összeggel a 
tervezett önrész mértékét meg kell emelni, melyről a testületnek kell döntenie a hiánypótlási 
határidő lejárta előtt (2017. 03. 03.). 
 
Döntést követően a projekt költségei az alábbiak szerint alakulnak: 
Projekt összköltsége: 199 577 000 Ft 
Támogatás összege: 131 257 111 Ft 
Önrész összege: 68 319 889 Ft 
 
A hitelfelvétellel és a támogatási szerződés aláírásával kapcsolatos feladatok, a dokumentáció 
összeállítása jelenleg folyamatban van. A hitelfelvételi kérelem elbírálásához kormánydöntés 
szükséges, ennek elindításáról a márciusi rendes ülésen dönt a testület. Tekintettel a sokáig 
elhúzódó ügyintézési folyamatra, a hitelszerződés megkötése júniusra várható, ezt követően 
azonban azonnal megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. 
  
Az építési terület átadását követően először a Simándy József Általános Iskola épületének 
energetikai korszerűsítése kezdődik meg, ami terveink szerint 3,5 hónapot vesz igénybe. Ezt 
követően a kivitelezési munkák a Polgármesteri Hivatal épületének kivitelezésével 
folytatódnak, mely munkálatok 2,5 hónapot vesznek igénybe. Tehát,  ha a hitelkérelmünkről 
májusban dönt a Kormány, 2017. decemberében a teljes kivitelezés lezárulhat. 
 
A kivitelezési szerződés megkötésekor a munka befejezésének határidejeként 2017. 
szeptember 15. dátum került megadásra, de mivel a döntés csak februárban érkezett meg, a 
hitelkérelem a tervezettnél fél évvel később kerül megindításra, így a ha megkapjuk a 
Kormány engedélyt a kivitelezési szerződés teljesítési határidejének módosítása is 
szükségessé válik.  
A Tisztelt képviselő- testületnek az alábbi határozati javaslatot szükséges elfogadnia: 
 

Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEHOP-5.2.9-16-2016-00005 
azonosítószámú, „A Simándy József Általános Iskola, valamint a Polgármesteri Hivatal 
épületeinek energetikai korszerűsítése” című támogatási kérelem benyújtásával 
kapcsolatban hozott, 127/2016. (V.25.) számú határozatát alábbiak szerint módosítja: 
 
- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész számszerű összege: 

68 319 889 Ft, forrása: hitel felvétel. 
-  A pályázat benyújtásakor a KEHOP forrásból származó támogatás igényelt 

összege: 131 257 111 Ft 
 
 
 



 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 

 „A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.” 

Kistarcsa, 2017. február 28. 

 

 

                                                              Solymosi Sándor  
                                                                                               polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


