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Fodor úti távhőrendszer épületeinek energetikai korszerűsítése 

TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00016 

 

I. Projekt általános bemutatása  

Projekt címe: Fodor úti távhőrendszer épületeinek energetikai korszerűsítése  
Azonosítószám: TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00016 
Támogatási összeg: 34.085.000,-Ft 
 
Fő célja és szakmai tartalma röviden összefoglalva:  
A projekt összetett beruházásként valósul meg, mivel három, a pályázó tulajdonában lévő 

távhőszolgáltatási feladatokat ellátó épület energetikai hatékonyságot célzó fejlesztése valósul meg. 

A projekthelyszínek: a Fodor úti fűtőmű, a Fodor I. hőközpont és a Fodor II. hőközpont épülete. Az 

ellátott feladatokból eredően jelentős villamos energia igénye és így költsége van a projekt 

helyszínéül szolgáló épületeknek, a bennük lévő gépészeti berendezéseknek. Cél a villamos energia 

költség csökkentése napelemes rendszerek telepítésével. 

 

II. Projekt szakmai életút a benyújtástól 2019. augusztus 31-ig. 

Időpont, időszak Projektfejlesztési esemény Megjegyzés 

2018. szeptember 
10. 

Projektterv szakmai fejezeteinek és 
szakmai mellékleteinek elkészítése 

 

2019. szeptember 
28. 

Pályázat benyújtása  

2019. július 24. Támogatói döntés – MÁK  

 

III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesülése 

Feladat megnevezése Szerződés-
kötés 
időpontja 

Bruttó 
szerződött 
összeg 

Teljesítési 
határidő 

Megjegyzés (teljesítés 
részben/egészben) 

Projektterv szakmai 
fejezeteinek és szakmai 
mellékleteinek elkészítése 

2018. 
szeptember 
10.. 

200.000 Ft 2018. 
november 5. 

Teljesítve 100% 

 

IV. A projekt várható előrehaladása, ütemezése a tervezett határidőkkel, a szakmai feladatok 

ismertetésével 

Időpont, időszak Projektfejlesztési esemény Megjegyzés 

2019. szeptember Támogatási szerződés megkötése A támogatási szerződés megkötéséhez 
minden szükséges dokumentum 
beküldésre került a Támogatónak. 

2019. december 
31. 

1. mérföldkő elérése A tervezési feladatok elvégzése 

2020. május 31. 2. mérföldkő elérése A kivitelező kiválasztására irányuló 
közbeszerzés eredményes lezárása. 

2021. január 31. 3-4-5. mérföldkő elérése, projektzárás A kivitelezés lezárása, a projekt fizikai 
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zárása. 

2021. február - 
március 

Záró beszámoló és záró elszámolás 
benyújtása, elfogadtatása a Közreműködő 
szervezettel és az Irányító Hatósággal 

 

2022. április - 2023. 
március 

Projektfenntartási időszak 1. éve – Indikátor 
teljesítéséről I. Projekt Fenntartási Jelentés 
beküldése 

 

2023. április - 2024. 
március 

Projektfenntartási időszak 2. éve – Indikátor 
teljesítéséről II. Projekt Fenntartási Jelentés 
beküldése 

 

2024. április - 2025. 
március 

Projektfenntartási időszak 3. éve – Indikátor 
teljesítéséről III. Projekt Fenntartási 
Jelentés beküldése 

 

2025. április - 2026. 
március 

Projektfenntartási időszak 4. éve – Indikátor 
teljesítéséről IV. Projekt Fenntartási 
Jelentés beküldése 

 

2026. április - 2027. 
március 

Projektfenntartási időszak 5. éve – Indikátor 
teljesítéséről V. Projekt Fenntartási Jelentés 
beküldése 

 

2027. április - 
május 

Záró projekt fenntartási ellenőrzés – MÁK, 
Közreműködő Szervezet 

 

 

V. A projekt pénzügyi szerkezete, várható kiadások  

Jelenleg nincs a pályázat megvalósítása kapcsán felmerülő saját költség és nem is tervezett. 

VI. Általános megjegyzések és kiegészítések a projekttel kapcsolatban 

A projekt a tervezettek szerint fog megvalósulni. 

 

Készítette: Molnár Mihály, projektmenedzser 


