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Kérdés: 

„A fogászat- bőrgyógyászat- pszichiátria nyílászáróinak korszerűsítése lehetséges-e? Ennek 
érdekében kérem az épület műszaki felmérését.” 

 
Tisztelt Képviselő Asszony! 

 
 Az 5630 Békés, Vásárszél u. 2. szám alatt található, az Egyesített Egészségügyi 
Intézmény és Rendelőintézet kezelésében lévő fogászat- bőrgyógyászat- pszichiátria épület 
nyílászárói korszerűsítésének felmérésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom: 
 
Az intézmény teljes külső nyílászáróinak korszerű, műanyag, 1,1 k értékű üvegezésűekre való 
cserélésének becsült költsége bruttó 6.175.651 forint. Pályázati lehetőség a KEOP-2011-4.9.0 
konstrukcióra van jelenleg, 85%-os támogatási intenzitással, de az alábbi feltételekkel. 
 
A konstrukció keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás 
felhasználásával kombináló (továbbiakban: kombinált projekt) projektet lehet benyújtani. A 
benyújtott kombinált pályázatok esetében mind a megújuló energia felhasználásra, mind az 
energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész aránya – alátámasztottan – el kell hogy érje 
legalább a 25%-ot a projekt elszámolható költségén belül. Kombinált projekt csak abban az 
esetben támogatható, amennyiben a megújuló energiafelhasználásra vonatkozó projektrész is a 
korszerűsítésre kerülő épület hő- és/vagy villamosenergia-ellátását szolgálja. 
Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése a felújításban 
érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport egészén. A 
fejlesztéssel érintett épülethatároló szerkezeteknek (nyílászárók esetén az összes nyílászárónak, 
külső hőszigetelés esetén minden határoló szerkezet hőszigetelésének) a fejlesztés után meg kell 
felelniük a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet 1. számú mellékletének 1. számú táblázatában 
meghatározott hőátbocsátásra vonatkozó követelményeknek. 
Fentiekből következik, hogy csak nyílászáró cserével nem lehet pályázni az épületre, utólagos 
hőszigeteléssel és a projekt összköltségének legalább 25%-át elérő megújuló energiaforrás 
felhasználásával (pl. hőszivattyú) kombináltan csak. Így természetesen az összköltség eléri a 25 
millió forintot, amelyhez viszont nincs meg a saját erő. 
Kérem válaszom elfogadását. 
Békés, 2011. április 19. 

Izsó Gábor 
polgármester 


