
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Török Úrral folyamatosan dolgozunk, hogy a projektet az Önök megelégedésére 
sikerre vihessük. Egyeztettünk az Energia Központtal és több más érintettel, 
megvizsgáltuk az alternatívákat és alapvetően jó hírekkel tudunk szolgálni. A főbb 
megállapításaink a következők: 
 

1. Egyeztetve az Energia Központtal azt javasoljuk, hogy az energiahatékonyság 
javítására vonatkozó tevékenységek között koncentráljunk a falak 
szigetelésére és a nyílászárók cseréjére. Ez becslésünk szerint 25M forintból 
áfa-val együtt megoldható lenne. A tető szigetelése további mintegy 10-15 
millió forintba kerülne, azonban nem csökkenti olyan mértékben a 
hőveszteséget, hogy ez a beruházás megtérülne. 
 

2. Megvizsgálva a lehetőségeket, Török Úr – mint szakértő – határozottan ajánlja 
a kondenzációs kazánok és levegős hőszivattyú kombinációját, mivel ennek 
költségei kisebbek, ráadásul ezzel lehet biztosítani, hogy az Önök által vállalt 
500 ezer forintos kockázatvállaláson belül maradjunk. A víz-víz hőszivattyús 
megoldás esetén ugyanis (egyeztetve a Pécsi Bányakapitánysággal) előzetes 
bányakapitánysági tervre és engedélyezésre lenne szükség, melynek költsége 
mintegy bruttó 800 ezer forint, melyet nem lehet megkerülni. Török Úr 
számításai korábban is rámutattak, hogy a levegős hőszivattyú 
alkalmazásával is el lehet érni 50%-os megtakarítást. A hőszivattyúval és a 
kondenzációs kazánnal kapcsolatos költségek mintegy 13 millió forintból 
megoldhatók ez esetben (mellékletként csatolva a költségbecslés). 
 

3. Levegős hőszivattyú esetén a gáztervet lehetőség szerint az Önkormányzatnak 
kellene elvégeztetnie a Török Úr által készített energetikai anyag 
hőveszteségei alapján, mert az a terület nem az EON-hoz tartozik és a máshol 
dolgozó tervezők nincsenek tisztában az ottani speciális körülményekkel, 
követelményekkel, amiből adódhat esetleg nézeteltérés. Becslésünk szerint 
egy ilyen terv elkészítése 70-80 ezer forintnál nem kerülhet többe. Az 
engedélyezett gáztervet a pályázat beadásához nem kell megvárni csak a 
gázszolgáltató tervbírálóinak a nyilatkozata kell, hogy  folyamatban van az 
ügyintézés. (Amennyiben nincs preferált szakember, természetesen 
vállalásunkhoz híven keresünk megfelelőt a környéken.) 
 

4. Török Úr az MT energetikai részének elkészítéséért bruttó 500 ezer forintos díjra 
tart igényt, melynek a fele azonban csak pozitív támogatói döntés esetén 
esedékes. 

 
5. A pályázati kiírásban nincs az energia takarékos rendszerrel kapcsolatos 

kitétel. Viszont ha pályázunk a világítás korszerűsítésére, akkor kötelező a 
napelemre is pályázni. Ebben az esetben a 40 kwatt napelem felszerelésének 
bekerülési költsége közelít a 40 millió forinthoz, a 300 db fénycső cseréje egy 
negyedik generációs led rendszerre, mely 67 % megtakarítást eredményezhet 
300 * 13 ezer azaz 3 900 ezer forint. Alapvetően ezért arra gondoltunk, hogy 
ezt a fejlesztést későbbiekben lehet érdemes megvalósítani (tegnap még erről 
volt szó). 
 



A fentiekből látható, hogy projekt az általunk javasolt megoldás esetén megoldható 
(előkészítés, projektmenedzsment, nyilvánosság, stb.-vel együtt) maximum 45-50 
millió forintból, úgy hogy még tartalékot is képeztünk. 
 

6. A fentiek esetében azonban egy alapvető dologgal nem számoltunk, 
mégpedig azzal, hogy a megújuló része a projektnek el kell érje a 25%-ot. 
Tekintettel arra, hogy az alap megoldásban ez nem valósul meg, javaslom, 
hogy mégis vegyünk bele a projektbe annyi napelemet, hogy a megújuló 
technikára költött beruházás elérje a szükséges arányt. Ebben az esetben sor 
kerülhetne a világítási rendszer korszerűsítésére is. Ha 15 kwatt napelemet 
beszerelünk kb. 15 millió forintért, és modern led rendszerre állunk át, a projekt 
összköltsége kb. 64 millió forintra emelkedik. Ebben az esetben az önrész még 
az egyeztetett 10M forintos tűréshatár alatt marad, viszont jelentős energia-
megtakarítással is számolhatunk. Ráadásul ez a megoldás a nyári időszakban 
az áram értékesítésével profitot is termelne az Önkormányzatnak. Ennek 
kapcsán az áramszolgáltatóval szükséges egyeztetni az átvételről. 

 
A beruházás előzetes tervét szintén csatolom, a megtérülést jövő hét elején tudjuk 
megmondani, de előzetesen mintegy 60%-os gáz és energia megtakarítással 
kalkulálunk. A holnapi nap folyamán ismét fogok jelentkezni, akkora egyeztetünk 
villamosmérnökkel illetve a gázterv kapcsán. Természetesen az 500 ezer forint határra 
figyelemmel leszek. 
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