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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata az elmúlt majdnem egy évtized alatt rengeteg energetikai 

fejlesztést hajtott végre, jellemezően pályázati pénzekből. Ennek során az intézményeink nagy része 

homlokzati, záró födém hőszigetelést kapott, nyílászáró cserék megtörténtek, napelem rendszerek 

kiépültek, elektromos ételszállító és városgazdálkodási jármű is beszerzésre került. A város 

közvilágítása átépült LED-esre illetve az elavult gázkazánokat kondenzációsra cseréltük.  

 

A megemelkedett elektromos áram és földgáz árának megtakarítására további intézkedésekre lenne 

szükség, melyekre az alábbiakat javasolom: 

 

1. 2022. október 31-ig 16 önkormányzati épületre nyújtottunk be napelem bővítésre illetve új 

napelemes rendszerek kiépítésére igényt a szolgáltató felé. Amennyiben pozitív visszajelzést 

kapunk úgy el kell készítenünk a benyújtandó műszaki – gazdasági terveket, melynek becsült 

költsége kb. bruttó 3 millió Ft. 

 

Napelem bővítésére benyújtott igény: Kossuth L. u. 4. óvoda, Iskola u. 7. óvoda, Jókai u. 7. 

óvoda, József tér 7. óvoda, Kossuth L. u. 17-23/B. bölcsőde, Kossuth L. u. 2. hivatal, Ilona u. 

9. művelődési ház. 

Új napelemes telepítésére benyújtott igény: Rákóczi u. 8. könyvtár, Attila u. 19. tájház, 

Rátkai köz 2. Ispánház, Vak Bottyán tér piac, Kossuth L. u. 14. védőnők, Gábor P. u. 2. 

mentőállomás, Gábor P. u. 2. egészségház, Rátkai köz 2. fafaragó galéria, Reiter köz 7/B 

városgazdálkodás. 

 

A kivitelezés becsült költsége kb. bruttó 56 millió forint. 

 

2. Mivel a földgáz bekerülési ára jóval magasabb az elektromosnál és az intézmények nagy 

részében napelemekkel meg tudjuk termelni az elektromos energiát, ezért a következő 

intézményeknél célszerű parapetes klímával biztosítani a fűtési- hűtési igényt. 

 

- Óvodák (Iskola u. 7., József tér 7., Jókai u. 7., Kossuth L. u. 4.), összesen 13 db Nordic -25 

fokig működő, wifis parapet klíma, kb. bruttó 11 millió forint. Az Iskola utcában és a József 

téren szükség lesz hálózat fejlesztésre. 

- Autóbusz pályaudvar váróterem és nyilvános WC, 1db Nordic -25 fokig működő, wifis 

parapet klíma és 3 db hősugárzó, kb. bruttó 1,5 millió forint. 

- Egészségház váróterem, 1db Nordic -25 fokig működő, wifis parapet klíma, kb. bruttó 1,5 

millió forint. 

Kérdés a háziorvosi, gyermekorvosi és a magán orvosi rendelők fűtés megoldása. 

- Ispán ház, 3db Nordic -25 fokig működő, wifis parapet klíma, kb. bruttó 4 millió forint. 



- Tájház, 1db Nordic -25 fokig működő, wifis parapet klíma és 1 db hősugárzó, kb. bruttó 2 

millió forint. 

Mindösszes becsült költség: bruttó 20 millió forint. 

 

3. A Polgármesteri Hivatal helyi védelem alatt áll, emiatt is a homlokzati hőszigetelés nem 

kivitelezhető, azonban az emeleti záró födém és a kapualj hőszigetelése megoldható lenne,  oly 

módon, hogy álmennyezet létesítésével hőszigetelés kialakítható. Ennek becsült költsége 

bruttó 6 millió forint. 

 

4. Az Egészségház homlokzati hőszigetelése sem készült el. A kivitelezés becsült költsége 

bruttó 10 millió forint. 

 

5. A veszélyhelyzet során a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 

449/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete 

jogosult a közvilágításra vonatkozó helyi működési rend megállapítására a közbiztonsági, 

vagyon- és személyvédelmi, valamint közútbiztonsági szempontok figyelembevételével.  

 

6. A dísz kutakat téliesítettük, teljesen lekapcsoltuk, tavasszal az újra indításkor csak reggel 6 

órától eset 10-ig fogjuk üzemeltetni őket. A közterületi díszvilágításokat lekapcsoltuk, a Vár 

díszvilágítása időzítésre került. 

 

A tervezett energetikai fejlesztések becsült összege bruttó 95 millió forint. 

 

A teljes beruházás megvalósíthatósága legfőképpen attól függ, hogy a Szolgáltató miképpen igazolja 

vissza a tervezett napelemes fejlesztéseinket.  

 

Kérem a Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja 

el. 

 

Dunaföldvár, 2022. november 10.  

          Horváth Zsolt sk. 

     polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

  

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete döntött arról, hogy  

1. Dunaföldvár Város Önkormányzatának kötelező feladatait ellátó intézményi épületeinek 

megújuló energiával való (napelem) bővítését, ellátását, hőszigetelését illetve energia 

takarékos parapet klímákkal való felszerelését megvalósítja. 

2. a szükséges tervezési és kivitelezési munkákra bruttó 95 millió forintot biztosít a város 2022. 

évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 

3. nem kívánja korlátozni a város közvilágításának időtartamát és mértékét közbiztonsági, 

vagyon- és személyvédelmi, valamint közútbiztonsági szempontokra figyelemmel.  

4. a közterületi díszvilágításokat le kell kapcsolni, a Vár díszvilágítását időzíteni szükséges.  

5. felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok, jognyilatkozatok, valamint 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

Erről értesül: 

1. városfejlesztési és műszaki irodavezető 

2. pénzügyi- és adóiroda vezető 


