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Előterjesztés  

a Képviselő-testület részére 

 

 

Tárgy: Javaslat KEHOP-5.2.9 és KEHOP-5.4.1 pályázatok benyújtására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési 

önkormányzatai számára” címen és KEHOP-5.2.9 kódszámon meghirdetett pályázat 

önkormányzati középületek energetikai korszerűsítésére kínál 50-250 millió forint 

közötti összegben, 100%-os intenzitással elnyerhető támogatást a Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Program keretében. A pályázat beadása és 

értékelése 2018. június 15-ig folyamatosan, több bírálati ütemben zajlik. 

 

A felhívás célja az energiahatékonyság javítása, az energiafogyasztás csökkentése, 

és a megújuló energiaforrások arányának növelése. Önkormányzatunk évek óta 

ezen célkitűzésekkel összhangban lévő, jelentős beruházásokat hajtott és hajt végre 

intézményeiben mind saját, mind pályázati forrásból. 

 

A pályázat lehetőséget adhat az 1961-ben épült, mára számos tekintetben 

korszerűtlenné vált Fóti úti iskolaépület már korábban is tervezett, ám támogatás 

híján meg nem valósult felújítására. A tervek a régi iskolaépület teljes homlokzatának 

és lapostetejének felújítását, szigetelését, a külső nyílászárók cseréjét továbbá egy új 

napelemes rendszer kiépítését tartalmazzák.  

 

A tervezett felújítás energetikai mutatói alapján 223 millió forint támogatás 

igényelhető. A projekt költségei pontosan csak a közbeszerzési eljárás eredménye 

nyomán lesznek ismertek, ám szakértői becslések alapján hozzávetőleg bruttó 262 

millió forint költséggel kalkulálunk, így a sikeres megvalósításhoz – legfeljebb 40 millió 

forint összegig terjedően – az el nem számolható költségek finanszírozását az 

Önkormányzatnak kell vállalnia. 

 

A „Szemléletformálási programok” című, KEHOP-5.4.1 kódszámú pályázat az 

energiatakarékosság és -hatékonyság, a megújuló energia-felhasználás 

témakörében szervezett közösségi rendezvények, akciók nyerhetnek 5-20 millió forint 

közötti összegű, 100%-os intenzitású támogatást. A pályázatbenyújtási lehetőség – 

többszöri halasztás után – várhatóan a nyár folyamán fog megnyílni. Mivel a 

kiírásban megfogalmazott célok Önkormányzatunk stratégiájával is összhangban 

vannak, a végleges kitöltőprogram megjelenését követően mielőbb be kívánja 

nyújtani pályázatát, a szakmai partnerként bevont WWF Magyarország 

Alapítvánnyal konzorciumi együttműködésben. 
 

Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati 

javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 
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Határozati javaslat: 

A Képviselő-testület elfogadja az Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola 

(1046 Budapest, Fóti út 66., hrsz. 75214/4) energetikai felújítására vonatkozó tervet, és 

támogatja a KEHOP-5.2.9 kódszámú „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-

magyarországi régió települési önkormányzatai számára” kiírásra beruházási 

pályázat benyújtását.  

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati projekttel 

összefüggő, KEHOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati 

önrész (nem elszámolható költség) összegét – legfeljebb bruttó 40 millió forintos 

összeghatárig – a 2016. évi költségvetésben elkülöníti. 

 

Határozati javaslat: 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy támogatja a KEHOP-5.4.1 kódszámú, 

„Szemléletformálási programok” elnevezésű kiírásra vonatkozó pályázat 

benyújtását, és támogatás esetén a program megvalósítását.  

 
 

Felelős: A Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: folyamatos 

 

 

Budapest, 2016. június 16. 

 

         Dr. Molnár Szabolcs 

 


