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K I V O N A T 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. április 30-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 59/2010. (IV. 30.) közgyűlési 
határozata a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 
2009. évi TEKI, CÉDE és LEKI fejlesztési forrásai terhére 
támogatásban részesült egyes pályázatok műszaki és 
pénzügyi tartalmának módosításáról, valamint lemondás 
jóváhagyásáról 
 
I. 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 50/2009. (IV. 
24.), valamint az azt módosító 61/20089. (VI. 26.) közgyűlési 
határozatai alapján a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési 
Tanács 2009. évi TEKI, CÉDE és LEKI fejlesztési forrásai 
terhére benyújtott és támogatásban részesült egyes pályázatok 
műszaki tartalom módosítását – változatlan pénzügyi tartalom 
mellett – az alábbiak szerint jóváhagyja azzal, hogy a műszaki 
tartalom módosítások szorosan illeszkednek az elnyert 
támogatások pályázati jogcímeihez, az eredeti pályázati 
célokhoz, és azok megvalósítását nem akadályozzák, nem 
veszélyeztetik, sőt, azok magasabb szintű megvalósítását 
eredményezik: 
 
1. 
A beruházás megnevezése: Mechwart András Otthon, Belecska 
solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése. 
A kapcsolódó többlet szakmai tartalom és indokoltsága: A 
Pavilon épületen további CosmoSOL Bluetec 210-es vagy azzal 
egyenértékű síkkollektorok elhelyezése történik meg, melyek 
kapcsolódnak az eredetileg elhelyezendő 12 db síkkollektorhoz. 
Ezáltal további energia megtakarítást érhető el, és a használati 
melegvíz ellátás költségei tovább csökkenthetők. 
A megvalósítás tervezett összköltsége: 2.725.643,- Ft. 
 
2. 
A beruházás megnevezése: Tolnai Lajos Német Nemzetiségi 
és Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégium, Gyönk solar 
rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése. 
A kapcsolódó többlet szakmai tartalom és indokoltsága: A 
konyhaépületen további síkkollektorok elhelyezésére kerül sor. 
Ezzel a használati melegvíz ellátás költségeit tovább 
csökkenthetők. Lehetőség nyílik a szolár rendszer és a fűtési 
rendszer összekapcsolására, így további költségmegtakarítás 
érhető el a fűtési költség terén az újonnan beszerelésre kerülő 
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kondenzációs kazán amúgy is kedvező hatásfokának (108 %) 
eredményén felül, illetve annak következtében. 
A megvalósítás tervezett összköltsége: 6.161.127,- Ft. 
 
3. 
A beruházás megnevezése: Tolnai Lajos Kéttannyelvű 
Gimnázium, Gyönk gimnázium és kollégium épületének 
részleges tetőfelújítása. 
A kapcsolódó többlet szakmai tartalom és indokoltsága: A 
Gyönk, Rákóczi u. 555. szám 388 hrsz. alatt, a Gimnázium 
épületének déli végén bruttó 231 m2-es épületrész 
tetőfelületének felújítása történik meg. A meglévő héjalás, 
lécezés és bádogos szerkezetek, villámhárító rendszer, 
valamint a használaton kívüli kémények elbontásra kerülnek. A 
meglévő fa fedélszék megerősítése, hibás szerkezeti elemeinek 
cserélése után új, ívesvágású, hornyolt cserépfedés készül, új 
lécezésre, alátétfólia beépítésével. Új bádogos szerkezetek és 
villámvédelmi rendszer készülnek. A tető faanyaga láng- és 
gombavédelemmel lesz kezelve. 
A megvalósítás tervezett összköltsége: 8.587.439,- Ft. 
 
4. 
A beruházás megnevezése: Berkes János Általános Iskola, 
Zomba-Paradicsompuszta részleges felújítása, kollégium fűtési 
rendszer felújítása, belső utak felújítása, az iskola ablakcseréje. 
A kapcsolódó többlet szakmai tartalom és indokoltsága: Az 
iskolaépület belső udvara D-i oldali homlokzatán 7 db 
nyílászáró cseréjére kerül sor. Az épület nyílászáróinak teljes 
cseréje szükséges. Az előző években ez részben megvalósult. 
Ennek a koncepciónak a folytatásaként további 7 db nyílászáró 
cseréje történhet meg. 
A megvalósítás tervezett összköltsége: 1.855.820,- Ft. 
 
 
II. 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az ezen határozat 
I./2. pontjában szereplő pályázat elnevezésének – a műszaki 
tartalom módosítással a megújuló energiaforrásból létrejövő 
többletkapacitás fűtésre történő felhasználhatósága érdekében 
– a „Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű 
Gimnázium és Kollégium, Gyönk solar rendszerű melegvíz 
ellátás részleges kiépítése és fűtéskorszerűsítése” elnevezésre 
történő módosítását jóváhagyja. 
 
 
III. 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Fogyatékosok 
Otthona, Pálfa részleges felújítása, ablakcsere elnevezésű 
beruházásához a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 
2009. évi CÉDE fejlesztési forrása terhére biztosított 
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7.500.000,- Ft-ból – a beruházás tervezett 10.000.000,- Ft 
mértékű összköltségének a közbeszerzési eljárás során 
9.506.968,- Ft-ra, azaz 493.032,- Ft-tal történő csökkenése 
miatt – 369.774,- Ft arányos (75 %) támogatási összegről 
lemond. 
 
 
IV. 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Mechwart András 
Otthon, Belecska solar rendszerű melegvíz ellátás részleges 
kiépítése elnevezésű beruházásához a 77.000,- Ft, valamint a 
Tolna Lajos Kéttannyelvű Gimnázium, Gyönk gimnázium és 
kollégium épületének részleges tetőfelújítása elnevezésű 
beruházásához a 600.000,- Ft pályázat keretében el nem 
számolható tervezési díjat további saját forrás bevonásával a 
2010. évi költségvetésében az általános tartalék terhére – az 
ezen határozat III. pontjában foglalt lemondás által felszabaduló 
123.258,- Ft figyelembevételével – 553.742,- Ft összegben 
biztosítja. 
 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 
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