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EELLŐŐTTEERRJJEESSZZTTÉÉSS  
a Képviselő-testület 2016. május 31-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése” TOP-3.2.1-15 címmel pályázati felhívás került közzétételre. 
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai célja az alacsony 
széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, csatlakozva a globális 
erőfeszítésekhez. Bár a klímaváltozás alapvető okainak nagy része a városias térségekben 
összpontosul, a széndioxid-kibocsátás csökkentés és az erőforrás-hatékonyság megvalósítása 
valamennyi településen kihívást jelent, így a város-vidék együttműködés is nagy szerepet 
kaphat a célkitűzések megvalósításában. 
A támogatásban részesülő projektek megvalósulása hozzájárul a Nemzeti Reform Programban 
kitűzött 92 PJ 2020-ra elérhető primerenergia-megtakarítási célérték eléréséhez illetve a 
Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében 2020-ra kitűzött 14,65%-
os megújuló energia részarány eléréséhez. 
Az intézkedés átfogó célja a felhívásban meghatározott önkormányzati intézmények 
hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, 
amelyen belül alcélként jelenik meg: 

- a megyei-, települési- illetve nemzetiségi önkormányzatok tulajdonában lévő intézmények, 
épületek illetve infrastrukturális létesítmények energiahatékonyságot célzó felújítása és 
fejlesztése, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó 
üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják 

A felhívás keretében 2016. május 20-tól 2016. június 7-ig van lehetőség pályázat 
benyújtására. 

A pályázati felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 
000 millió forint. A vidéki térségek és mikrotérségi központok (10 000 főnél kisebb 
települések) számára elkülönített indikatív keretösszeg 711 millió Ft, az alap- és középfokú 
intézmények épületenergetikai megújítására számára elkülönített indikatív keretösszeg 711 
millió Ft, minden megyei szereplő számára elkülönített indikatív keretösszeg 1 578 millió Ft. 
A jelen pályázati felhívás keretében azon pályázatok nyújthatók be, melyekben a támogatási 
igény minimum 10 millió Ft, maximum összege pedig nem haladja meg a 400 millió Ft-ot. A 
pályázat által elérhető támogatási intenzitás 100%. 
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Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása érdekében lehetőség van külső hőszigetelés 
kialakítására, födémszigetelésre, nyílászárócserére, a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek 
korszerűsítésére, napelemes rendszer telepítésére (HMKE szabályai szerint). 
 
A pályázat keretében a Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós 
Tagintézményének „kis iskolai” részét kívánjuk felújítani. Az épület Halimba Község 
Önkormányzatának tulajdonában áll. Az intézmény működtetési és fenntartási feladatait a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ajkai Tankerülete látja el. Az épület 
hőszigetelésével és az eddig ki nem cserélt nyílászárók megújításával, valamint 
napkollektorok beszerzésével az épület szerkezete és energetikai jellemzői jelentősen 
javíthatóak.  
 
A fejlesztés előkészítése érdekében az önkormányzat a projekt teljes műszaki kiterjedésében a 
kiindulási állapotot lefedő, meghatározott szakember által elvégzett épületenergetikai 
átvilágítást hajtott végre, ennek eredményeit felhasználva készül el a fejlesztési program. 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia tartalmazza a tervezett fejlesztéseket. A Veszprém 
Megye Területfejlesztési Programjában a projektek nevesítésre kerültek. 

A fejlesztésről a Klik Ajkai Tankerületét tájékoztattuk. 
A program megvalósításának időtávja maximum 36 hónap lehet. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat elfogadni 
szíveskedjenek. 
 

HHAATTÁÁRROOZZAATTII  JJAAVVAASSLLAATT  
 

1. Halimba község Önkormányzatának Képviselő-
testülete pályázatot kíván benyújtani a Terület és 
Településfejlesztési Operatív program keretében 
„Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése” TOP-3.2.1-15 című pályázati 
felhívásra „A kis iskola épületének energetikai 
megújítása” címmel. A pályázat benyújtásával 
elnyerni kívánt összeg maximum 50.000.000 Ft. 
 

2. Halimba község Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
pályázatok benyújtásához szükséges nyilatkozatokat 
megtegye és utasítja, hogy a költségeket a pályázat 
elnyerése esetén a 2016-2018. évi költségvetésbe 
tervezze be. 

 
Határidő: 2016. június 7. 
Felelős: polgármester 
 

  
Halimba, 2016. május 25. 
 
          Tóbel János 
          polgármester 


