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E l ő t e r j e s z t é s  
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Napirend: Sportcsarnok energetikai pályázata 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mint arról már előzőekben többször is tájékoztatást adtunk, az Új Széchenyi Terv keretében a 
KEOP-2011-4.9.0. számon megjelent pályázati kiírásban lehetőség van az „Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” megnevezés alatt a 
Sportcsarnok energetikai fejlesztésére. A fejlesztés során a fűtést a jelenlegi gázkazán 
cserélésével és geotermikus energia felhasználásával oldanánk meg. Az elektromos 
fogyasztást a jelenlegi világítótestek ledes cseréjével csökkentenénk és 30 kW-os napelem 
telepítésével, részben biztosítanánk. Az előzetesen tervezett 45 kW helyett azért kell 30 kW-
ot telepíteni, mert a pályázatban előirt belső %-os arányok a 45 kW esetében nem teljesülnek. 
 
A pályázat előkészítése már lehetővé teszi a pontos bekerülési összegek meghatározását, 
melyet a következő táblázat tartalmaz: 
 
Költség HUF 

Előkészítés (6%)   5.628.049  

Kondenzációs kazán   1.000.000  

Víz-víz hőszivattyú (2x40kW)   6.000.000  

Szonda telepítés (16x100m) 10.111.250  

Szigetelés, nyílászáró-csere, tető 25.763.465  

Napelem (30kW) 34.470.000  
LED világítás   5.200.000  

Egyéb munkák (villanyszerelő, iszap-elszállítás, 

stb.) 

  1.000.000  

Projektmenedzsment (5%)   4.690.041  

Nyilvánosság (1%)      938.008  

Összesen 93.800.813  
Támogatás mértéke 79.730.691  

Önrész 14.070.122  

Energiakorszerűsítés összesen 31.963.465  34,08% 
Megújuló összesen 50.581.250  53,92% 

 
 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézmény hosszú távú fenntarthatósága 
érdekében a pályázat benyújtását támogassák.  
 
 
 

Határozati javaslat 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Lengyeltóti, 
Csokonai u.15.sz. 354/1 és a Csokonai u.5.sz. 361  hrsz-ú ingatlanokon álló, önkormányzati 
tulajdonú sportcsarnok energetikai korszerűsítésére „A Lengyeltóti Fodor András Általános 
Iskola tornacsarnokának energetikai korszerűsítése, megújuló energia hasznosítással 
kombinálva” címmel az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett KEOP-2011-4.9.0. 
pályázati konstrukcióra pályázatot nyújt be. 
 
A tervezett beruházás költsége 93.800.813,-Ft, melyből az elismerhető bekerülési költség 
93.800.813,-Ft. A beruházás költségéből 14.070.122,-Ft-ot saját forrásként a 2011.évi 
költségvetéséből biztosit, a fennmaradó 79.730.691,-Ft-ra vissza nem térítendő támogatásra 
pályázik. 
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás 
elnyerése esetén az önkormányzati sajátforrás összegét a költségvetésben elkülöníti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
Lengyeltóti, 2011. április 13. 
 
 
  
                                                                                               Zsombok Lajos 
                                                                                               polgármester 
 
 
Az előterjesztést készítette: 
 
 
Sándor János 
főmunkatárs 
 
 
Jóváhagyta: 
 
 
 
Dr. Szatmári Ibolya 
jegyző  


