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Egyszerű többség!

Tisztelt Közgyűlés!
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban TOP) keretében
megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1562/2015. (VIII. 12.) Korm.
határozat nevesíti a megyei jogú városok TOP 6. prioritása intézkedéseinek
forrásallokációját, mely prioritások között szerepel a 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
A prioritás keretében megjelent a TOP-6.5.1-15 kódszámú „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” című felhívás, mely a Kormány által elfogadott Integrált Területi
Programunk (továbbiakban ITP) megvalósítását szolgálja.
A pályázati felhívása szerinti átfogó cél a felhívásban meghatározott önkormányzati
intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának
elősegítése.
Az intézkedés alcéljai:
- a települési- illetve nemzetiségi önkormányzatok tulajdonában lévő intézmények, épületek
illetve infrastrukturális létesítmények energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése,
amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású
gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják;
- a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata, mivel az elmarad az EU átlagtól,
ugyanakkor Magyarország ilyen jellegű potenciálja több területen is kimagasló. Ezért további
cél a projektek keretein belül a megújuló energiaforrások elérhetőbbé tétele, használatának
ösztönzése, népszerűsítése.
Pályázók köre: Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kizárólag az alábbi intézményeknek (funkcióknak) helyt adó épületek energiahatékonysági
fejlesztése és/vagy megújuló energia-felhasználásának növelése támogatható:
a) Alap- és középfokú oktatási intézmények és kapcsolódó épületeik: iskolaépület, kollégium,
tornaterem, tanműhely;
b) Kulturális és művészeti oktatást végző intézmények;
c) Művelődési házak, színházak, egyéb, rendszeresen használt közösségi terek;
d) Kulturális-, tudományos kiállítótermek, múzeumok, könyvtár, levéltár;
e) Klubok, foglalkoztatók;
f) Közigazgatási funkciót ellátó hivatali intézmények;
g) Idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, valamint hajléktalanok otthona;
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h) Közcélú, nem professzionális sporthoz kötődő sportlétesítmények, fedett uszodák, közcélú
szabadidős létesítmények;
i) TOP 6.6.1 felhívásban támogatható funkciók (háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás;
fogorvosi alapellátás; alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
ügyeleti ellátás; védőnői ellátás; iskola-egészségügyi ellátás; hajléktalanok ellátására
létrehozott, területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi szolgálat );
j) TOP 6.6.2 felhívásban támogatható funkciók (étkeztetés; közösségi ellátások; házi
segítségnyújtás támogató szolgáltatás; utcai szociális munka; nappali ellátás, család és
gyermekjóléti szolgálat/központ);
k) TOP 6.2.1 felhívásban támogatható funkciók (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde;
óvoda; óvoda-bölcsőde, mint többcélú intézmény).
Energetikai központú felmérésen és számításokon alapuló projektek kidolgozása
támogatott. Cél olyan, energetikai felülvizsgálatokra alapozott, energetikai szakemberek
dokumentált javaslataira épülő komplex felújítások kivitelezése, ahol a szakemberek által
adott javaslatok, a helyi adottságok, a célszerűség és a költséghatékonyság alapján választják
ki a döntéshozók a felhasznált technológiákat.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, intenzitása 100%.
Az igényelhető maximális támogatás összege: Az egyes területi szereplők területén
felhasználható forrás összegét (Szekszárd esetében bruttó 620 millió forint) a pályázati
felhívás területspecifikus melléklete tartalmazza.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 98/2016. (IV.28.) számú
határozatával döntött a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát munkába állást segítő,
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” konstrukcióban a „Városi Bölcsőde fejlesztése”
című pályázatának benyújtásáról.
Abban az esetben, ha a TOP-6.2.1 felhívást tekintve, csak és kizárólag az adott felhíváson
belül felsorolt funkciók kerülnek ellátásra egy önálló energetikai rendszerrel rendelkező
különálló épületben, akkor ezen épület esetén kizárólag az épület energetikai
korszerűsítésére vonatkozó tevékenységek (energiahatékonysági fejlesztések, megújuló
energia felhasználás) a támogatást kérelmező döntése alapján a TOP 6.5.1 felhívás keretén
belül kerülhetnek támogatásra, amellyel a projekt hozzájárul Szekszárd Megyei Jogú Város
Integrált Területfejlesztési Programjában vállalt „Üvegházhatású gázok becsült éves
csökkenése” megnevezésű indikátor célszámának eléréséhez.
A fentiekre való hivatkozással a TOP-6.5.1-15 pályázat keretében az alábbi pályázat kerül
benyújtásra:
Városi Bölcsőde (7100 Szekszárd, Perczel u. 4.):
A projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége: 18 millió Ft
Tervezett fejlesztés tartalma:
A TOP-6.2.1-15 kódszámú felhívás szerint korszerűsített épülethez kapcsolódó napelemes
rendszer kialakítása valamint a kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése a TOP6.5.1-15 kódszámú felhívás keretében.
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A projekt tervezett költségvetése:
Beruházás becsült összköltsége: Bruttó: 15.000.000,- Ft
Igényelt támogatás (100%): Bruttó: 15.000.000,- Ft
A projekt végleges költségvetése a projekt előkészítése során elkészülő tervezői
költségbecslés elkészülésekor válik ismertté, amelyről a Tisztelt Közgyűlés tájékoztatásra
kerül.
A pályázat beadási határideje: 2016. június 30.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
támogatni szíveskedjenek!
Szekszárd, 2016. május 17.
Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat

1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Magyarország Kormányának
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyában kiírt TOP-6.5.1-15
kódszámú pályázati felhívása alapján a Szekszárdi Városi Bölcsőde energetikai
korszerűsítésére irányuló pályázatának benyújtását.

2.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a projektet érintő tárgyalások
lefolytatására, az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára.

3.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására, a jegyzőt
pedig annak ellenjegyzésére.

Határidő:

1. pont tekintetében 2016. június 30.
2. és 3. pont tekintetében folyamatos

Felelős:

Ács Rezső polgármester, dr. Varga Katalin jegyző
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