
 
 

 

 

 

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 

IDŐPONT: 2018. november 21., szerda, 9:30 óra 

HELYSZÍN: Szentgotthárdi Arany János Iskola, Arany J. u. 2. 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

ARANY JÁNOS ISKOLA ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE 
SZENTGOTTHÁRDON 

 

Támogatási szerződés száma:   TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00011 

Kedvezményezett:     Szentgotthárd Város Önkormányzata 

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

Projekt összköltsége:    203.943.120,- Ft 

Támogatás:     158.818.397,- Ft  

Támogatási szerződés hatálybalépése: 2017.06.01. 

Kivitelezés tervezett befejezése:   2019.04.30. 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016-ban pályázatot nyújtott be a Szentgotthárdi 

Arany János Iskola energetikai fejlesztésére. A TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00011 számú projekt 

az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 

158.818.397,- forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. Hosszas előkészítő 

munka eredményeképpen a 2018. augusztus 28-i munkaterület-átadással megkezdődött a 

felújítás. 

 

A projekt célja a Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany János 1-4 Évfolyamos Általános Iskolája 

(9970 Szentgotthárd, Arany János u. 2. hrsz: 1072) épület fűtési és világítási energiaigényének 

csökkentése. Ennek érdekében teljes külső, valamint pótlólagos (padlás-, pince, lapostető, 

árkádfödém) hőszigetelés kerül az épületegyüttesre, továbbá valamennyi fűtött térrel határos 

nyílászáró cseréjére sor kerül. A napelemes rendszer telepítésével a villamos energia igényt 

csökkenthetjük. Az energiahordozó-költség csökkenésből adódóan jelentős káros anyag 

kibocsátás csökkenése is prognosztizálható. 

  

Megvalósítandó tevékenységek: 

 utólagos külső homlokzati hőszigetelés 16 cm vastagságban 1660 m2, 

kiegészítő kőzetgyapot sávok 320 m2, 

lábazati hőszigetelés 14 cm vastagságban 320 m2, 

 padlásfödém hőszigetelés 12+ 14 cm vastagságban 1075 m2; 

 pincefödém hőszigetelés 14 cm vastagságban 860 m2, 

 árkádfödém hőszigetelés 20 cm vastagságban 15 m2, 

 lapostető hőszigetelés 20 cm vastagságban 320 m2. 



 
 

 külső nyílászárók cseréje: régi nyílászárók bontása és újak beépítése (225 db ablak és 13 

db ajtó).  

 napelemes rendszer telepítése. 

 projektarányos akadálymentesítés a bejárati ajtó kialakításával. 

  

A 2016-ban benyújtott pályázat előkészítése során a műszaki tartalom összeállítása körültekintő 

tervezés mellett történt, az akkor érvényes piaci árak szerint: 158.818.397,- Ft összköltséggel, 100 

%-os támogatási intenzitással kalkulálva. A projekt 2017. évben részesült pozitív elbírálásban. Az 

előkészítő tevékenységek, ezek között a tervezési folyamatok lezárulta után a kivitelező 

kiválasztására közbeszerzési eljárást folytatott le az Önkormányzat, a felhívásra azonban egyetlen 

vállalkozó sem nyújtott be ajánlatot. Az eredménytelenül zárult eljárást követően újabb felhívást 

jelentetett meg az Önkormányzat: a legkedvezőbb árajánlat következtében a projekt összköltsége 

203.943.120,- forintra nőtt, illetve a megvalósítás időszaka kényszerűen - az előzetesen tervezett 

leginkább nyári tanítási szünettel ellentétben – a tanítási időszakra tolódott át. Az 

Önkormányzatnak a projekt megvalósítása érdekében tehát további bruttó 45,1 millió Ft-nyi saját 

hozzájárulásra kellett kötelezettséget vállalnia, amely költségnövekményre a Kormánytól 

igényelhető forrás. Önkormányzatunk ezt a költségnövekmény igénylést benyújtotta a Magyar 

Államkincstárhoz. 

 

A kivitelezési vállalkozási szerződés aláírására 2018.08.14-én került sor. Kivitelező: AXILL Kft. 

(Budapest). A kivitelezés megvalósításának időszakát a pályázati projekt lebonyolításának 

központi támogatási szerződésben meghatározott véghatáridejéhez volt szükséges igazítani, így a 

kivitelezés befejezésének határideje: 2019.04.30. 

 

A projektben konzorciumi partnerünk a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal. 

 

A projektről bővebb információt www.szentgotthard.hu oldalon olvashatnak. 

 

A projekt sajtótájékoztatójára 2018. november 21-én, szerdán, 9:30 órakor kerül sor a 

Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany János 1-4 Évfolyamos Általános Iskolájánál (Arany 

János u. 2.). 

 

További információ kérhető:  

Kozó-Németh Eszter pályázati ügyintéző: palyazat2@szentgotthard.hu +36-94/553-073 

Ipkovics Tímea projektmenedzser: ipkovics.timea@vasmegye.hu +36-94/515-732 

 

Szentgotthárd, 2018. november 15. 

 

 

       Szentgotthárd Város Önkormányzata 
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