Tisztelt Képviselő-testület!
Siójut Községi Önkormányzat „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című
TOP-3.2.1-16 kódszámú pályázati felhívásra eredményesen pályázott. A támogatási kérelem
benyújtására konzorciumi együttműködési megállapodást kötött az önkormányzat a Somogy
Megyei Önkormányzattal 2017. augusztus 31-én. A konzorcium vezetője Siójut Községi
Önkormányzat, a Somogy Megyei Önkormányzat által ellátott tevékenység pedig a
projektmenedzseri tevékenység (legfeljebb a pályázat összes elszámolható költségének 2,5 %áig).
A pályázat benyújtásához vállalkozási szerződés keretében épületenergetikai tanúsítvány
készült, mely elkészítésének díja (előaudit: 286 791,- Ft+ÁFA, záró energetikai tanúsítvány:
50 000,- Ft+ÁFA).
A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint
támogató képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága, mint
közreműködő szervezet Siójut Községi Önkormányzattal, mint kedvezményezettel támogatási
szerződést kötöttek 2019. május 22-én „A Siójuti Önkormányzat épületének megújuló
energiára alapuló fűtéskorszerűsítése” című, TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00024 azonosítójú
projekt megvalósítására.
A projekt összköltsége: 16 970 508,- Ft. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható
összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 16 970 508,- Ft.
A projekt megvalósításának időbeli ütemezése:
A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:

2019. 06. 01.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja:

2021. 11. 30.

A kivitelezési munkálatok 50 %-os készültsége: tetőmegerősítés, projektmenedzseri
tevékenység arányos elszámolása:
2021. 06. 30.
Kivitelezés befejezése: napelemes és hőszivattyús rendszer készre szerelve beüzemelve,
projektmenedzseri tevékenység arányos elszámolása:
2021. 09. 30.
A projekt műszaki átadása, képzés lebonyolítása:

2021. 10. 30.

A Megyei Önkormányzat által a település SEAP/SECAP felülvizsgálatának elkészülte. Záró
elszámolás és beszámoló benyújtása:
2021. 11. 30.
A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje:

2022. 02. 28.

1. a projekthez kapcsolódóan épületenergetikai tanúsítvány készül, melynek díja
előaudit: 286 791,- Ft+ÁFA
záró energetikai tanúsítvány: 50 000,-+ÁFA
2. a projekthez kapcsolódóan építészeti felmérési terv készítésére kértünk ajánlatokat, a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot Bende Lajos építész
tervező adta.

Az építészeti felmérési terv elkészült, tervezési díj: 120 000,- Ft
3. a projekthez kapcsolódóan gépészeti felújítási terv készítésére kértünk árajánlatokat, a
„Hőáram” 2010. Kft. (7400 Kaposvár, Virág u. 13/A.) ajánlattevő adta a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó árajánlatot.
A gépészeti felújítási terv díja: bruttó 330. 200,- Ft
4. A projekt előkészítésére a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó
ajánlatot a Pályázat Európa Kft. (1119 Budapest, Vahot u. 6. I. em. 141.) tette.
A porjektmenedzsertől kapott tájékoztatás szerint folyik a projektterv módosítása a pályázatíró
által és a tervezés az energetikus közreműködésével. Határidő: 2020. március 30.
Siófok, 2020. január 24.
Balassáné Ujvári Zsuzsanna
polgármester

