
 

Budapest Főváros IV. kerület  

ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 

 

 

 1042 Budapest, István út 14. 

 231-3131, Fax.: 231-3133 

deri.tibor@ujpest.hu 

Hivatali ügyfélkapu elérhetőség: 

BP04ONKO, KRID: 358468376 

POLGÁRMESTERE 

 

ID 114 601 0024 
Management System 

MSZ EN ISO 9001:2015 

valid until: 2022.06.25. 

 

ÚJPESTI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE *  1042 BUDAPEST, ISTVÁN ÚT 14. * deri.tibor@ujpest.hu 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

A Képviselő-testület 2020. október 29-i ülésére 

 

Tárgy: Javaslat a LIFE Éghajlat-politika alprogram 2020. évi pályázati lehetőségére Alacsony 

szén-dioxid kibocsátású, megújuló energiára építő modellértékű beruházások Budapesten 

(SUNBUD) címen benyújtott pályázaton való részvétel tárgyában 

 

Előterjesztő:    Déri Tibor polgármester 

Előterjesztést előkészítette:  Medve Regina Timea vezérigazgató 

UPP Újpesti Pályázati  Projektmenedzsment Zrt. 

 

Előterjesztés egyeztetve:    

 

Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Dallos Andrea jegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budapest Főváros Önkormányzata 2020.10.06-án pályázatot nyújtott be közvetlen finanszírozású 

Európai Uniós program, LIFE Éghajlat-politika alprogram 2020. évi pályázati lehetőségére 

Alacsony szén-dioxid kibocsátású, megújuló energiára építő modellértékű beruházások 

Budapesten (SUNBUD) címen, melyben Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata 

mintabeavatkozást megvalósító partner lenne. 

 

A LIFE program az Európai Unió környezetvédelmi, természetvédelmi, éghajlat-politikai 

projekteket támogató pénzügyi eszköze, amelyet 1992-ben hoztak létre. 

Fővárosi Önkormányzat, azzal kereste meg Budapest Főváros Újpest Önkormányzatát, hogy 

projektpartnerként vegyen részt a Pályázatban. 

 

A támogatás célja: 

Budapest Főváros Önkormányzatának „Javaslat klímavédelmi témájú uniós pályázatok 

benyújtására” tárgyú 2020. szeptember 24-i előterjesztésében foglaltakra hivatkozva, a projekt 

hátterét két városi kihívás adja, amelyeket közép és hosszútávú városfejlesztési feladatokként 

szükséges kezelni. 

Az első ilyen kihívást az energiafelhasználás trendjeinek változásai (pl. hőhullámok, home 

office) és a városi mobilitás gyors ütemű elektrifikációja jelentik, amely egyrészt a 

közlekedéstervezésre és közlekedésszervezésre hat, másrészt annak villamosenergia hálózatát 

terheli, így áttételesen a közszolgáltatások biztosítását is kockáztatja (elektromos járművek, úgy 

mint villamos, metró, trolik). Emellett fontos tény, hogy Budapest területén fejlesztésre szoruló 

villamosenergia-hálózat van, melynek nagy része helyet igényel a város sűrűn lakott 

területekből, ahol az ország lakosságának egyötöde él. A hálózati infrastruktúrák elhelyezése és 

karbantartása szintén érinti a városi területhasználatot.  
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A második fő kihívást a megújuló energiaforrások alacsony mértékű használata jelenti, 

tekintettel arra, hogy a város energiaszükségletének csupán 3-4%-át adják a megújuló 

energiaforrások, ennek az aránynak a növelése kiemelt célként jelenik meg a különböző település 

és városfejlesztési dokumentumokban, illetve Budapest Környezeti Programjában (BKP) és 

Klímastratégiájában. A Fővárosi önkormányzat számára jelenleg nem áll rendelkezésére olyan 

mértékű forrás, amelyet ennek a problémának a teljes körű kezelésére lehet fordítani. Ennek 

értelmében a megújuló energiaforrások használatának szélesítése tud hozzájárulni a 

kibocsátáscsökkentési célokhoz.  

Budapesten a különböző megújuló energiaforrások közül legnagyobb volumenben a napenergia 

áll rendelkezésre. Ezért jelen projekt a napenergia városi integrációját célozza, mind 

lakossági, mind intézményi szinten, azaz a minél szélesebb körű elterjesztését, amelynek 

első lépése a projektben megvalósuló mintabeavatkozások és azok kiértékelése lenne.  
 

Jelen LIFE projekt a demonstrációs beavatkozásokon keresztül a jogi, adminisztratív, műszaki, a 

városi prosumerizmus (elektromos áramot termelő és felhasználó „fogyasztó” egyidejűleg) 

pénzügyi és társadalmi, viselkedési akadályaira is válaszokat ad, amely módszert az Európai 

Unió is kívánatos irányként fogalmazott meg. A projekt be kívánja vonni a fő érdekelt feleket és 

a területen működő legfontosabb szereplőket (lakosság, villamosenergia szolgáltató, közösségi 

közlekedés, kerületi önkormányzatok, finanszírozó szervezetek, ipari szereplők stb.). A projekt 

részét képezi több, jól definiált demonstrációs jellegű mintabeavatkozás, amelyből tudás és 

tapasztalat szerezhető a jövőbeli széleskörű fejlesztési és infrastruktúra-tervezési célokhoz. A 

mintabeavatkozások a fent említett szereplők közreműködésével valósulnak meg különböző 

típusterületeken (pl. gangos bérház, kertvárosi terület, közintézmények, közösségi közlekedési 

területek stb.)  

 

Finanszírozás:  

A támogatást Budapest Főváros Önkormányzata, mint Főpályázó kezeli. A projekt tervezett 

költségvetése 1,061 milliárd Ft, amelyből az uniós támogatás összege 583,6 millió Ft, az önerő 

477,4 millió Ft, amelyből a Fővárosnak várhatóan 50 millió Ft-ot szükséges biztosítania. A 

fennmaradó önerőt a partnerség tagjai, illetve a társfinanszírozó partnerek (ITM, kerületek) 

biztosítják. A Kormány vállalta, hogy forrást biztosít a projekt megvalósítására, ám a 

partnereknek, azaz a kerületeknek az anyagi hozzájárulása önerő formájában is szükséges, 

előzetes kalkulációk alapján a beruházás 20-25%-val, ami körülbelül 15-20 millió forint. 

 

A pályázat elbírálása: 2021 februárjára várható, a projekt megvalósítása a Támogatási 

Szerződés megkötését követően, várhatóan 2021. május-júniusában várható. Kerületünk esetében 

a konkrét demonstrációs beavatkozások 2022-2023. évben várhatóak. 

 

A projektet Budapest Főváros Önkormányzata vezeti, szakmai partner az ELMÜ Hálózati Kft., 

az Óbudai Egyetem, a Meter Solutions Kft., közlekedés szakmai partner a BKK Zrt., minta 

beavatkozásokat megvalósító partnerek: Budapest Főváros IV. és XVIII. kerülete (mint 

projektpartner), Budapest Főváros I., III., VII., XII., XIX. kerülete (mint társfinanszírozó 

partnerek). 

 

Pályázati határidők: 

A pályázat beadásának határideje: 2020. október 6. 

A projekt tervezett időtartama: 2020. október – 2027. július. 

A demonstrációs projektelemek megvalósítása tudomásunk szerint 2 ütemben történne: 

I. Ütem 2022. április -2023.január 

II. Ütem 2023. február -2024. január 
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A pályázaton való részvétel érdekében projektpartnerként az Önkormányzat képviseletében a 

részvételi szándékról nyilatkozat benyújtására került sor. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének  …../2020. 

(X.29.) számú határozata a LIFE Éghajlat-politika alprogram 2020. évi pályázati kiíráson 

Alacsony szén-dioxid kibocsátású, megújuló energiára építő modellértékű beruházások 

Budapesten című pályázattal kapcsolatban 

 

1. A Képviselő-testület úgy dönt, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 68. § (3) bekezdésében foglaltak alapján – figyelemmel Budapest 

Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 22/2019. (X.30.) önkormányzati rendelet 70.§ (2) bekezdésére - 

tudomásul veszi a polgármester tájékoztatását és egyetért a napenergia hasznosítása 

témakörében benyújtandó pályázat fő céljaival: demonstrációs beavatkozásokon keresztül a 

jogi, adminisztratív, műszaki, a városi prosumerizmus (elektromos áramot termelő és 

felhasználó „fogyasztó” egyidejűleg) pénzügyi és társadalmi, viselkedési akadályaira való 

válaszadás, a napenergia integrálása a városba. Ennek alapján megerősíti és támogatja a 

LIFE Éghajlat-politika alprogram 2020. évi pályázati kiíráson Alacsony szén-dioxid 

kibocsátású, megújuló energiára építő modellértékű beruházások Budapesten című 

pályázatban Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata megvalósító partnerként 

történő részvételét. 

2. A Képviselő-testület megerősíti és vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén minta 

beavatkozásokat megvalósító partnereként közreműködik, előzetes kötelezettségvállalás 

nélkül azzal, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az Támogató és a vezető partner között 

kötendő Támogatási Szerződést és a csatlakozási okiratokat, valamint a partnerek között 

kötendő megállapodást terjessze be a Képviselő-testület ülésére jóváhagyás céljából. 

3. A Képviselő-testület továbbá felkéri az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt-t, 

mint az önkormányzat projektmenedzsment tevékenységét ellátó Társaságot, hogy a 

pályázatmenedzsmentet lássa el, és munkájáról e körben évente tájékoztassa a Képviselő-

testületet. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 1. pont tekintetében azonnal, 2. pont a pályázat pozitív elbírálását követő 3 hónapon 

belül, 3. pont tekintetében folyamatos 

 

 

Budapest, 2020. október 21. 

 

 

Déri Tibor      
 

 


