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Tárgy:   Döntés támogatásról a Dunaföldvári 

Dunaparti Kft. az Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése 

(TOP_PLUSZ-2.1.1-21) című felhívásra 

benyújtandó pályázatáról  
Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     Kovács Anikó pályázati referens 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Ügyiratszám:       DFV/2096-2/2022. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Dunaföldvári Dunaparti Kft. támogatási kérelmet kíván benyújtani az Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.1-21) című pályázati felhívásra.  

 

Támogatást igényelhet:   

Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 11; 572; 573; 575; 576) 

 

A támogatható tevékenység:  

Helyi, térségi jelentőségű gyógyfürdők energetikai célú fejlesztése, korszerűsítése  

 

- Épületenergetikai fejlesztések, hőtermelők, hőelosztók, légkezelők és épületklímák fejlesztése, 

épület- és technológiai automatizálási tevékenység, világítás, abszorpciós központi 

hűtőberendezések telepítése és kompresszoros folyadékhűtő kiváltása, gépészeti rendszer 

korszerűsítés, hőszivattyú beépítés, puffertároló kialakítás.  

- Termálvíz kutak létesítése és bővítése, felújítása, kúttechnológiai fejlesztés, csurgalékvíz-, 

uszoda- és termálvíz hőtartalmának hasznosítása, a keletkező hulladékhő gyógyfürdő területén 

kívüli hasznosítása kizárólag középületek meglévő fosszilis energiaigényének kiváltására, 

amennyiben energetikai számítás alapján a kalkulált üvegházhatásúgáz-csökkenés mennyisége a 

tárgyi projekt keretében ÜHG csökkenés indikátor hozamként elszámolásra kerül.  

- Kísérőgáz hasznosítás, beleértve a gyógyfürdő területén kívüli hasznosítást, amennyiben az abból 

származó üvegházhatásúgáz-csökkenés a tárgyi projekt keretében az ÜHG csökkenés indikátor 

hozama részeként vállalásra kerül.  

- Fotovoltaikus kiserőművek telepítése és bővítése az 50 kW - 499,99 kW teljesítmény 

tartományban. - Egyéb, a vízkezeléshez, medencetechnológia kialakításhoz és korszerűsítéshez 

kapcsolódó fejlesztések, vezetékek és szerelvények hőszigetelése, medence takarás, 

mérőrendszerek kialakítása. 

 

A maximálisan igényelhető támogatás mértéke: 600 m Ft 

Támogatás intenzitás: 100 % 

 

Gazdasági társaság esetén a támogatás nettó elszámolású, az áfa visszaigényelhető.  

 

 

 

 

 



 

Koncepció: 

 

1. 23,5 kW teljesítményű hőszivattyús rendszer 3 db 7 500 000 Ft 22 500 000 Ft 

2. 2000 l HMV rendszer 1 db 4 200 000 Ft 4 200 000 Ft 

3. keresztáramú hővisszanyerős szellőző 1 db 37 000 000 Ft 37 000 000 Ft 

4. felületfűtési rendszer 800 m2 34 960 Ft 27 968 000 Ft 

5. 50 kW teljesítményű napelemes rendszer 1 db 18 499 000 Ft 18 499 000 Ft 

6. elfolyó termálvíz hőhasznosító rendszere 1 db 9 800 000 Ft 9 800 000 Ft 

            

  Összesen:       119 967 000 Ft 

 

A pályázat benyújtásával kapcsolatos előkészítő költségek (energetikai számítások elkészítése nettó 

1.225.000 Ft és a projekt tanulmány elkészítés nettó 2.000.000 Ft) a Dunaföldvári Dunaparti Kft. 

költségvetésében rendelkezésre áll.  

 

Kérem, a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozat meghozatalára.   

 

Dunaföldvár, 2022. május 16. 

 

         Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

 

1. Dunaföldvár Város Önkormányzata támogatja, hogy a Dunaföldvári Dunaparti Kft.  (7020 

Dunaföldvár, Hősök tere 26., adószám: 24934819-2-17) vissza nem térítendő, 100 % 

támogatási intenzitással elszámolható nettó költségekre vonatkozóan támogatási igényt 

nyújtson be az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.1-21) 

című felhívására a Dunaföldvári Gyógy- és strandfürdő energetikai fejlesztésére. 

 

2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok, valamint 

jognyilatkozatok megtételére.  

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  folyamatos 

 a pályázat benyújtási határideje: 2022. június 17.   

 


