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60. számú HATÁROZAT 

A  “CONSTANTIN BRÂNCOVEANU ÁLTALÁNOS ISKOLAI ÉPÜLET 

ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE ÉS INTELLIGENS 

ENERGIAGAZDÁLKODÁSA” PROJEKT 

műszaki és gazdasági (DALI fázis) dokumentumának, műszaki és gazdasági mutatóinak, 

illetve a projekt és annak költségei jóváhagyásáról  

 

Kolozs megye, Bács Község Helyi Tanácsa rendes ülésén, 

Figyelembe véve Bács község polgármestere által kezdeményezett A “CONSTANTIN 

BRÂNCOVEANU ÁLTALÁNOS ISKOLAI ÉPÜLET ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK 

NÖVELÉSE ÉS INTELLIGENS ENERGIAGAZDÁLKODÁSA” PROJEKT műszaki és 

gazdasági (DALI fázis) dokumentumának, műszaki és gazdasági mutatóinak illetve a projekt 

és annak költségei jóváhagyásáról szóló 8076/22.09.2021 számú határozat tervezetet és a 

8068/22.09.2021 számú indoklást;  

Figyelembe véve a Középületek energiahatékonyságának növeléséről és intelligens energia 

gazdálkodásáról szóló program 2021. évi finanszírozási Útmutatót 

Figyelembe véve a helyi közpénzügyről szóló 2006. évi 273. számú Törvényt, 

Megvizsgálva a S.C. GOODWILL STUDIO S.R.L. által kidolgozott a “CONSTANTIN 

BRÂNCOVEANU ÁLTALÁNOS ISKOLAI ÉPÜLET ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK 

NÖVELÉSE ÉS INTELLIGENS ENERGIAGAZDÁLKODÁSA” projekt DALI fázisának 

Műszaki és gazdasági dokumentumát és műszaki és gazdasági mutatóit. 

Figyelembe véve a közalapokból finanszírozott beruházási célok/projektek kidolgozási 

szakaszairól és  műszaki gazdasági dokumentumainak kerettartalmáról szóló 2016. november 

29-i 907. számú Kormány Határozatot; 



A Közigazgatási Törvénykönyvről szóló 2019. évi 57. számú Törvény 129. cikkelyének 2. 

bekezdésének (b) és (d) része, 4. bekezdésének (a) és (d) része, 7. bekezdésének a. része 

szerint. A Közigazgatási Törvénykönyvről szóló 2019. évi 57. számú Sürgősségi Kormány 

Rendelet 196. cikkelyének 1. bekezdésének a) része alapján: 

 

HATÁROZATOT HOZ: 

1. CIKKELY Jóváhagyja a “CONSTANTIN BRÂNCOVEANU ÁLTALÁNOS ISKOLAI 

ÉPÜLET ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE ÉS INTELLIGENS 

ENERGIAGAZDÁLKODÁSA” projektet, a Középületek energiahatékonyságának 

növeléséről és intelligens energia gazdálkodásáról szóló program keretén belül történő 

finanszírozása céljából. 

2. CIKKELY Jóváhagyja a “CONSTANTIN BRÂNCOVEANU ÁLTALÁNOS ISKOLAI 

ÉPÜLET ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE ÉS INTELLIGENS 

ENERGIAGAZDÁLKODÁSA” projekt összértékét, 6.463.125,99 lej (ÁFA-val) összegben, 

melyből az elszámolható összeg 6.463.125,99 lej és a nem támogatható összeg 0,00 lej. 

3. CIKKELY Jóváhagyja a “CONSTANTIN BRÂNCOVEANU ÁLTALÁNOS ISKOLAI 

ÉPÜLET ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE ÉS INTELLIGENS 

ENERGIAGAZDÁLKODÁSA” projekt támogatható értékének 10% -át, 646.312,60 lejnek 

megfelelő hozzájárulást, mint társfinanszírozást.  

4. CIKKELY Jóváhagyja a “CONSTANTIN BRÂNCOVEANU ÁLTALÁNOS ISKOLAI 

ÉPÜLET ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE ÉS INTELLIGENS 

ENERGIAGAZDÁLKODÁSA” projekt DALI fázisának műszaki gazdasági dokumentumát, 

a Középületek energiahatékonyságának növeléséről és intelligens energiagazdálkodásásáról 

szóló program keretén belül történő finanszírozása céljából.   

5. CIKKELY Jóváhagyja a “CONSTANTIN BRÂNCOVEANU ÁLTALÁNOS ISKOLAI 

ÉPÜLET ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE ÉS INTELLIGENS 

ENERGIAGAZDÁLKODÁSA” projekt műszaki gazdasági mutatóit, a jelen határozat 1. 

számú Melléklete szerint. 

6. CIKKELY Jóváhagyja a jelen Határozat 1. Mellékletét. 

7. CIKKELY A jelen határozat előírásainak véghezvitelével Bács község polgármesterét 

bízza meg. 



 

A 17 megválasztott tanácsosból jelenlévő 11 

Leadott szavazatok 11 

Igen szavazat 11 

Ellen szavazat illetve tartózkodás nincs 
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A KÖZSÉG FŐTITKÁRA 

COSTAN TEODOR-DĂNUȚ   PRIPON IOAN 

[aláírás, pecsét]     [aláírás]  



 

a 2021.09.28-i 60.számú HELYI TANÁCSI HATÁROZAT 1. Melléklete 

 

A beruházás leírása 

“Constantin Brâncoveanu Általános iskolai épület energiahatékonyságának növelése és 

intelligens energiagazdálkodása” 

projekt DALI fázisának műszaki és gazdasági dokumentumából 

 

A “Constantin Brâncoveanu Általános iskolai épület energiahatékonyságának növelése és 

intelligens energiagazdálkodása” PROJEKT ÁLTAL JAVASOLT FŐBB 

MUNKÁLATOK: 

technológiai, konstrukciós, műszaki, funkcionális-építészeti és gazdasági szempontból a 

műszaki leírás tartalma: 

- A főbb beavatkozási munkálatok leírása: a Kolozs megyei Bács “Constantin 

Brâncoveanu Általános iskola energetikai rehabilitációs munkálatai. 

A bemutatott építészeti részek által javasoltak eléréséhez az alábbi munkák elvégzése 

szükséges: 

a) Az épület burkolati elemeinek hőrehabilitációs munkálatai 

1) ISKOLA ÉPÜLET 

- a homlokzat hőszigetelése – teli része, 10 cm vastag kívülre felszerelt hőszigetelő 

rendszerrel 

- a homlokzat hőszigetelése – nyílászárókkal ellátott része, a meglévő külső 

nyílászárók/ablakok, beleértve az épület bejáratához tartozót, hőellenállásának növelésével, a 

meglévő nyílászárók cseréjével, amelyek nincsenek szigeteléssel és dupla üvegezéssel 

ellátva; a javasolt nyílászáró, a helyiségek szabályozott szellőztetésére és a burkolatokon 

megjelenő kondenz megjelenésének kiküszöbölésére alkalmas 

szerkezetekkel/nyílásokkal/rácsokkal ellátott, energiahatékony lesz  

 - az épület (alapjának) lábazatának hőszigetelése, 5 cm vastag hőszigetelővel, alapzat 

esetén;  



- az utolsó szint feletti födém hőszigetelése, 25 cm vastag hőszigetelővel, meglévő 

tetőszerkezet esetén; 

- a tetőszerkezet lepusztult elemeinek megjavítása, beleértve a meglévő tetőlécek cseréjét; 

-  ajtók beszerelése, ISU előírásai szerint, a lépcsőházak zárása céljából; 

- földszinti mosdó kialakítása a fogyatékkal élő személyek részére; 

CT (kazánház) 

- homlokzat hőszigetelése – teli része, 10 cm vastag kívülre felszerelt hőszigetelő rendszerrel 

- a homlokzat hőszigetelése – nyílászárókkal ellátott része, a meglévő külső 

nyílászárók/ablakok, beleértve az épület bejáratához tartozót, hőellenállásának növelésével, a 

meglévő nyílászárók cseréjével, amelyek nincsenek szigeteléssel és dupla üvegezéssel 

ellátva; a javasolt nyílászáró, a helyiségek szabályozott szellőztetésére és a burkolatokon 

megjelenő kondenz megjelenésének kiküszöbölésére alkalmas 

szerkezetekkel/nyílásokkal/rácsokkal ellátott, energiahatékony lesz  

- az épület (alapjának) lábazatának hőszigetelése, 5 cm vastag hőszigetelővel, alapzat esetén;  

- az utolsó szint feletti födém hőszigetelése, 25 cm vastag hőszigetelővel, meglévő 

tetőszerkezet esetén; 

- a CT tömb tetőszerkezet teljes helyreállítása; 

- a kazánház (hőközpont) helyiségeinek könnyűszerkezetes fallal történő újrafelosztása, a 

jelenlegi szabványoknak megfelelően és ebédlő működtetése irodával, catering 

ételszállítással; 

- beltéri burkolatok felújítása, mint a falburkolatok, padlóburkolatok és plafonok; 

- a műszaki szakvéleményben javasolt valamennyi konszolidációs (összevonási) javaslat 

megvalósítása; 

b) A fűtési rendszer/melegvíz szolgáltató rendszer felújítási munkálatok 

- földgáztüzelésű kazán cseréje, min. 120kW; 

- fűtéselosztó rendszer cseréje; 

- statikus fűtőberendezések cseréje; 

- fűtésterület felosztás (területenként irányítható) és a fűtőberendezések beállítása, beleértve a 

(korlátozott hozzáféréssel) hőmérsékletszabályozó csapszelepek felszerelését; 



- a meleg és hidegvíz és fűtőtest mérőórák, hőszabályozók felszerelése; 

c) Alternatív elektromos és/vagy hőenergia termelő rendszerek beszerelése saját fogyasztásra 

 - alternatív energiatermelő rendszerek beszerelése a hagyományos energiaforrások 

fogyasztásának és az üvegházhatású gázkibocsátások csökkentése érdekében; 

▪ napelemes rendszer beszerelése, az energia többlet nemzeti energiarendszerbe történő 

visszajuttatásának lehetőségével; 

d) A beltéri levegő minőségének biztosítása érdekében klímarendszerek, természetes 

szellőztetés és gépi szellőztetés beszerelési/felújítási/korszerűsítési munkálatok 

• gépi szellőztetésű hőcserélők javaslata beleértve egy hővisszanyerő szellőztető 

berendezést; 

e) Az épület világító berendezéseinek felújítási/korszerűsítési munkálatai: 

• fénycsövek és izzólámpák, magas energiahatékonyságú és hosszú élettartamú 

lámpatestekre történő cseréje 

• világítástechnika korszerűsítése, 

• intelligens, mérő, követő és rögzítő energiafogyasztásmérők felszerelése és/vagy 

esettől függően, integrált energia irányító rendszerek, automatizálási, vezérlő- és/vagy 

felügyeleti rendszerek telepítése 

-alternatív forrásból nyert energia mérőrendszer telepítése;  



I. A BERUHÁZÁS FŐBB MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI MUTATÓI 

II. a) maximális mutatók, a beruházás lejben kifejezett összértéke, ÁFA-val és, illetve 

ÁFA nélkül, melyből építés-szerelés (C+M), az általános becslés szerint; 

A meglévő építmény leltári értéke a köztulajdonban lévő leltárban szereplő érték. 

A felújítási munkálatok eredményeként, C+M értékkel ÁFA nélkül 4 409 427.78 lej, az 

épület leltári értékének növekedését eredményezi. 

Az épület beavatkozási munkálatokat követően, jobb műszaki gazdasági mutató eredmények 

jönnek ki, amely jelentős éves energiamegtakarításhoz vezet. 

• (INV) Összérték, ÁFA-val (lej) 6 463 125.99 LEJ  

• (INV) összérték, ÁFA nélkül (lej) 5 443 613,06 LEJ  

• Építés - szerelés (C+M) ÁFA-val (lej) 5 247 219.06 LEJ  

• Építés – szerelés (C+M) ÁFA nélkül (lej) 4 409 427.78 LEJ  

b) minimális mutatók, illetve teljesítménymutatók – fizikai elemek/fizikai kapacitások 

amelyek a beruházási cél elérését jelzik – és, esettől függően minőségi, a hatályos 

szabványoknak, normáknak és műszaki előírásoknak megfelelően; 

i. Az épületre vonatkozó teljesítmény mutató (output) 

Éves szintű üvegházhatású gázkibocsátás (CO2 tonna egyenértékű) 

 Érték a projekt megvalósításának kezdetén: 130,84 

 Érték a projekt megvalósításának a végén (output): 34,51 

Elsődleges éves energiafogyasztás (kWh/év) 

 Érték a projekt megvalósításának kezdetén: 598.140,60 

 Érték a projekt megvalósításának a végén (output): 183.257,13 

ii. Projekt mutatók (kiegészítő) a Polgármesteri hivatal épületére vonatkozóan 

(eredményként) 

Éves végső energiafogyasztás a középületben (nem megújuló energiaforrásból) (tep) 

 Érték a projekt megvalósításának kezdetén: 38,608 

 Érték a projekt megvalósításának a végén: 8,63 



iii. Projekt mutatók (kiegészítő) a Polgármesteri hivatal épületére vonatkozóan 

(megvalósító) 

Éves elsődleges energiafogyasztás (nem megújuló energiaforrásból) (kWh/m2/év) összesen, 

melyből: 

- fűtésre/hűtésre 

 Érték a projekt megvalósításának kezdetén: 240,06 

 Érték a projekt megvalósításának a végén: 39,21 

Éves elsődleges energiafogyasztás megújuló energiaforrásból) (kWh/év) összesen, melyből: 

 Érték a projekt megvalósításának kezdetén: 0,00 

 Érték a projekt megvalósításának a végén: 35.988,06 

c) az egyes beruházási célok sajátosságai és célkitűzései szerint megállapított pénzügyi-, 

szociális-, gazdasági-, hatás-, eredmény/müködési mutatók; 

Kapacitások (fizikai és értékegységekben): 

• Épületegység: Oktatási épület 

• Beépített terület   2284 m2 

• Épület magassága:   Stehnic + P + 2E (Alagsor+földszint+2emelet) 

• Kategória:    C. 

• Osztály:    III. 

• Munkálatok időtartama:   18 hónap 

• A beruházás becsült értéke ÁFA nélkül: 5 443 613,06 lej 

d) megvalósítás hónapokban kifejezett időtartama. 

Megvalósítás (hónapok): a beruházási cél megvalósításának becsült időtartama 18 hónap. 

Lásd a beruházás megvalósítási táblázatot. 

 

ÜLÉSVEZETŐ ELNÖK   ELLENJEGYZŐ A KÖZSÉG FŐTITKÁRA 

COSTAN TEODOR-DĂNUȚ   PRIPON IOAN 

[aláírás, pecsét]     [aláírás] 


