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Keszthelyi Tanuszoda Energetikai Korszerűsítése 

TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00022 

 

I. Projekt általános bemutatása 

Projekt címe: Keszthelyi Tanuszoda Energetikai Korszerűsítése 

Azonosítószám: TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00022 

Támogatási összeg: 30.269.500,- Ft 

100% támogatási összeggel jóváhagyott projekt 

 

Beruházás fő célja és szakmai tartalma röviden összefoglalva: 

A pályázat a TOP-3.2.1-16 jelű Felhívás feltételeinek megfelelően került benyújtásra. 

A pályázat a Keszthelyi Tanuszoda (Csik Ferenc Tanuszoda) esetében 50 kW inverter teljesítményű 

napelemes rendszer kialakítását tartalmazza. A várható villamos energiatermelési kapacitás révén a 

felhasznált villanyáram mennyiség 44%-át a telepített rendszer biztosítani képes majd.  

 

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

Táblázatos formában röviden bemutatva a főbb eseményeket, dokumentumokat, amelyek a projekt 

előrehaladását modellezik: 

Időpont, időszak Projektfejlesztési esemény Megjegyzés 

2018. szeptember 27. Képviselő-testületi határozat a pályázat benyújtásáról 241/2018 (IX.27.) KT 
Határozat 

2018. szeptember 28. Pályázat benyújtása EPTK felületen keresztül  

2018. november 8. Jogosultsági vizsgálat eredménye – pályázat 
teljesítette a jogosultsági kritériumokat, elbírálásra a 
Döntéshozó elé kerül 

 

2019. július 30. MÁK értesítő levél a pályázat támogatási kérelmének 
támogatásáról – feltétellel támogató döntés, az I. 
mérföldkő eléréséig a teljes projekt esetében meg kell 
teremteni az összhangot a Pályázati Felhívás és a 
pályázat szakmai tartalma között 

100% - Támogatás 
összege: 30.269.500,- 
Ft 

2019. augusztus 29. Képviselő-testületi határozat a pályázat támogatási 
szerződésének megkötéséről 

207/2019 (VII.29.) KT 
Határozat 

   

   

 

III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesülése 

Feladat megnevezése Szerződés-
kötés 
időpontja 

Bruttó 
szerződött 
összeg (Ft) 

Teljesítési 
határidő 

Megjegyzés (teljesítés 
részben/egészben) 

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

ismertetésével 

Időpont, időszak Projektfejlesztési esemény Megjegyzés 
2019. szeptember Támogatási szerződés megkötése  

2019. szeptember 
Előlegigénylés 100% előleg 

igényelhető 

2019. szept. – dec. 
Projekt tartalmi felülvizsgálata – szerződésmódosítási kérelem 
összeállítása 

 

2019. okt. – 2020. 
ápr. 

Megvalósítással kapcsolatos szerződések megkötése ÉH alatti beszerzési 
eljárások 

2020. ápr. - máj. Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás  
2020. jún. – 2020. 
nov. 

Kivitelezés  

2020. dec. – 2021. 
jan. 

Műszaki átadás-átvétel, projektzárás  

   

 

V. A projekt pénzügyi szerkezete, várható kiadások 

A projekt a támogatási szerződés megkötése és az előlegigénylés fázisában jár. Az igényelhető előleg 

a támogatási összeg 100%-a: 30.269.500,- Ft. A tervezett költségvetés és az egyes feladatok 

költségvetési sorainak fedezete az előleg folyósítását követően rendelkezésre áll. További forrás 

hozzárendelésére a lefolytatandó beszerzési eljárások során beérkezett legkedvezőbb érvényes 

ajánlatok alapján lehet szükség, amennyiben a pályázat költségvetése nem nyújt 100%-ban fedezetet 

az adott feladat megvalósítására. 

VI. Általános megjegyzések és kiegészítések a projekttel kapcsolatban, kapcsolódás más 

projektekhez, összefüggések és ellentmondások bemutatása, amelyek érintik a projekt 

előrehaladását 

A projekt a tervezett ütem szerint halad. A Támogatási Szerződés hatályba lépését követően 

megtörténik az előlegigénylés. Folyósítást követően kiválasztásra kerül a projektmenedzsment, majd 

megkötésre kerülnek a szakmai megvalósításhoz szükséges szerződések: tervezés, műszaki ellenőr, 

kötelező nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok, oktatás, képzési feladatok.  

A projektben a támogathatóság és megvalósíthatóság feltétele is a tulajdonviszonyok rendezettsége. 

A Tanuszoda épülete jelenleg a Magyar Állam tulajdona, így a pályázat sikere érdekében a Képviselő-

testület 242/2018. (IX.27.) sz. határozatában foglaltaknak megfelelően 2018. október 11-én 

kezdeményeztük az ingatlan önkormányzati tulajdonba adását az MNV Zrt. részére benyújtott 

kérelem keretében. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2018. október 17-én kelt válaszlevelében a 

kérelmez formai és tartalmi szempontból megfelelőnek értékelte, és jelezte, hogy a tulajdonba adási 

kérelmet döntéshozatalra a Kormány elé terjeszti. Az ügy további előrehaladásáról azóta újabb 

információ nem áll rendelkezésünkre. 

 

Készítette: Szabó Gábor, pályázati referens 

 


