
Az iparosított technológiával épült 
lakóépületek energia-

megtakarítást eredményez�
korszer�sítése Pécsett



A program története

• Els� pályázati kiírás 2001-ben

• 1107/1999.(X.8.) Korm. határozat



A 47/2001.(06.29.) sz. 
önkormányzati rendelet

Az önkormányzati szerepvállalásának leszabályozása:

- Pályázók köre
- Támogatható tevékenységek
- Támogatás mértéke formája
- Támogatási feltételek
- Pályázatok benyújtási feltételei
- Pályázatok elbírálási eljárása



2001.  pályázatai
• Érintett épületek száma 28 db
• Érintett lakások száma 588 db
• Önkormányzat által nyújtott támogatás 69 M Ft
• A felújítások teljes bekerülési költsége 205 M Ft

A pályázatok városrészi megosztásban

-0 %-Árpádváros (20)

-0 %-Meszes                   (11)

17 %2Rókusdomb           (18)

73,5 %1Siklósi külváros     (45)

1025 %7Szigeti külváros     (82)

932,25 %9Uránváros (103)

1632,25 %9Megyer                 (528)

Felújított épületekben 
lev� önkormányzati 
bérlakások (43 db)

Nyertes épületek (%)Nyertes épületek (db)Városrész neve 
(807)



2002. pályázatai
• Érintett épületek száma  48 db
• Érintett lakások száma  1008 db
• Önkormányzat által nyújtott támogatás 150 M Ft
• A felújítások teljes bekerülési költsége  448 M Ft

A pályázatok városrészi megosztásban

-0 %-Árpádváros (20)

-0 %-Meszes                   (11)

-12 %6Rókusdomb           (18)

-0 %-Siklósi külváros     (45)

2315 %7Szigeti külváros     (82)

2140 %19Uránváros (103)

4333 %16Megyer                 (528)

Felújított épületekben 
lev� önkormányzati 
bérlakások (87db)

Nyertes épületek (%)Nyertes épületek (db)Városrész neve 
(807)



2003. pályázatai
• Érintett épületek száma 100 db
• Érintett lakások száma 3410 db
• Önkormányzat által nyújtott támogatás 294 M Ft
• A felújítások teljes bekerülési költsége 887 M Ft

A pályázatok városrészi megosztásban

-0 %-Árpádváros (20)

-0 %-Meszes                   (11)

-4 %4Rókusdomb           (18)

12 %2Siklósi külváros     (45)

3327 %27Szigeti külváros     (82)

5321 %21Uránváros (103)

6446 %46Megyer                 (528)

Felújított épületekben 
lev� önkormányzati 
bérlakások (151db)

Nyertes épületek (%)Nyertes épületek (db)Városrész neve



2004. pályázatai
• Érintett épületek száma 89 db
• Érintett lakások száma 2982 db
• Önkormányzat által nyújtott támogatás 315 M Ft
• A felújítások teljes bekerülési költsége 960 M Ft

A pályázatok városrészi megosztásban

-3,3 %3Árpádváros           (20)

-1,1 %1Meszes                   (11)

-3,3 %3Rókusdomb           (18)

83,3 %3Siklósi külváros     (45)

510 %9Szigeti külváros     (82)

1616 %14Uránváros (103)

10563 %56Megyer                 (528)

Felújított épületekben 
lev� önkormányzati 
bérlakások (134db)

Nyertes épületek (%)Nyertes épületek (db)Városrész neve



2005. pályázatai
• Érintett épületek száma 172 db
• Érintett lakások száma 5228 db
• Önkormányzat által nyújtott támogatás 605 M Ft
• A felújítások teljes bekerülési költsége 1831 M Ft

A pályázatok városrészi megosztásban

-2 %0 + 3Árpádváros           (20)

-0,5 %1 + 0Meszes                   (11)

4 + 04,5 %5 + 3Rókusdomb           (18)

-2 %3 + 0Siklósi külváros     (45)

30 + 017 %20 + 10Szigeti külváros     (82)

29 + 015 %18 + 8Uránváros (103)

105  + 15559 %72 +  29Megyer                 (528)

Felújított épületekben 
lev� önkormányzati 
bérlakások (168+db)

Nyertes épületek (%)Nyertes épületek (db)Városrész neve



2006. pályázatai
• Érintett épületek száma 113 db
• Érintett lakások száma 2094 db
• Önkormányzat által nyújtott támogatás 520 M Ft
• A felújítások teljes bekerülési költsége 1463 M Ft

A pályázatok városrészi megosztásban

-22Árpádváros            (20)

-11Meszes                   (11)

-22Rókusdomb           (18)

-22Siklósi külváros     (45)

1818 %21Szigeti külváros     (82)

2012 %14Uránváros (103)

14563 %71Megyer                 (528)

Felújított épületekben 
lev� önkormányzati 

bérlakások (db)

Nyertes épületek (%)Nyertes épületek (db)Városrész neve



A panelprogram els� nagy 
id�szakának (2001-2006)számszer�

összesít�je I.
• Érintett épületek száma 550 db
• Érintett lakások száma  17769 db
• Önkormányzat által nyújtott támogatás  1.976 M Ft
• A felújítások teljes bekerülési költsége  5.935 M Ft

-0,408Árpádváros (20)

-0,273Meszes                   (11)

51,3825Rókusdomb           (18)

160,2411Siklósi külváros     (45)

1191,23101Szigeti külváros     (82)

1481103Uránváros (103)

6330,56299Megyer                 (528)

Felújított épületekben 
lev� önkormányzati 
bérlakások (921 db)

1 épületre jutó nyertes 
pályázatok száma

Nyertes épületek (db)Városrész neve 
(807)



2007-ben nem volt  a minisztérium 
részér�l pályázati kiírás !



2008. pályázatai
• Érintett épületek száma 68 db
• Érintett lakások száma 2459 db
• Önkormányzat által nyújtott támogatás 500 M Ft
• A felújítások teljes bekerülési költsége 1463 M Ft

A pályázatok városrészi megosztásban

-0 %-Árpádváros

-0 %-Meszes

-3 %2Rókusdomb

-0 %-Siklósi külváros

114 %9Szigeti külváros

3020 %13Uránváros

10763 %43Megyer

Felújított épületekben 
lev� önkormányzati 
bérlakások (138db)

Nyertes épületek (%)Nyertes épületek (db)Városrész neve



A 2008. évi pályázatokkal kapcsolatos 
eddigi közgy�lési döntések I.

1.)   /2008. (03.06.) 

Rendeletmódosítás 47/2001.(06.29.)
-egy és kétlépcs�s pályázat (pályázók köre kib�vül)
-kib�vül� támogatható tevékenységek

2.) 81/2008. (03.06.) 

Az önkormányzat dönt az új pályázati kör indításáról
A támogatás összege 350.000.000.-Ft 



A 2008. évi pályázatokkal kapcsolatos 
eddigi közgy�lési döntések II.

3.) 369/2008. (06.26.) sz. határozat

Az önkormányzati támogatás keretösszegének 500.000.000.-Ft-ra
növelése

4.) 105/2008. (07.22.) Önkormányzati Bizottság határozata

Döntés a pályázatokról 178 pályázat 68 nyertes

5.) 159/2009.(04.16.) Az önkormányzati támogatás átütemezése

140M Ft 2009-ben, 360M Ft 2010-ben



A 2008. évi pályázatokkal kapcsolatos 
eddigi közgy�lési döntések III.

6.) 239/2009. (05.21.)

68-ról 67-re csökken a 2008. évi kontingens
Színezés, alternatív energia, fedezet



Új, további pályázati lehet�ség az 
ÖKO program

• Jogi háttér: 2259/2007.(XII.23.) Korm. határozat

• Cél: távf�téses lakások lakásonkénti fogyasztásának mérése, 
szabályozása

• Önkormányzati döntés: 82/2008.(03.06.)  10.000.000.-Ft keret

• 9/2008.(03.10.) A részletes pályázati szabályokat tartalmazó és 
szabályozó önkormányzati rendelet

• A beadási határid�ig 17 pályázat érkezett 5.478.690.-Ft támogatási 
igénnyel



Az ÖKO program els� pályázati 
körének nyertesei városrészi 

bontásban

--Árpádváros

--Meszes

6%1Rókusdomb

0 %-Siklósi külváros

41 %7Szigeti külváros

23 %4Uránváros

29 %5Megyer

Nyertes épületek (%)Nyertes épületek (db)Városrész neve



Köszönöm a figyelmet!


