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EELLŐŐTTEERRJJEESSZZTTÉÉSS  
a Képviselő-testület 2014. szeptember 9.-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Környezet és Energia Operatív Program keretében KEOP-2014-4.10.0/F „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 
kombinálva a konvergencia régióban” címmel pályázati felhívás került közzétételre. 
Jelen Pályázati Felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – 
ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek 
elterjedését, kiemelt hangsúlyt fektetve az energiahatékonyságra és az energiatakarékosságra. 
A konstrukció hozzájárul az épületek energiatakarékosság, - hatékonyság és megújuló 
energiafelhasználás fokozására irányuló beruházások megvalósításához, vissza nem térítendő 
támogatás formájában. 
 
A pályázati felhívás tervezet meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett 
keretösszeg 5,0 milliárd forint. A jelen pályázati felhívás keretében azon pályázatok 
nyújthatók be, melyekben a támogatási igény minimum 30 millió Ft, maximum összege pedig 
nem haladja meg a 150 millió Ft-ot. 
A KEOP-5.5.0 Pályázati Felhívások vonatkozásában hatályos támogatói döntéssel rendelkező 
projektgazdák nem nyújthatnak be pályázatot jelen konstrukcióra. 
A konstrukció keretében egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, és egy projekt esetében 
csak egy pályázathoz nyújtható támogatás, továbbá egy településről egy pályázat benyújtására 
és támogatására van lehetőség. 
 
A rendelkezésre álló rövid határidő miatt a pályázat keretében egy intézmény felújítását 
kívánjuk megvalósítani. A Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós 
Tagintézménye Halimba Község Önkormányzatának tulajdonában áll. Az intézmény 
működtetési és fenntartási feladatait a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ajkai 
Tankerülete látja el. Az intézmény jelenlegi fűtési rendszerét még ebben az évben fel kell 
újítani. Az épület hőszigetelésével és az eddig ki nem cserélt nyílászárók megújításával, 
valamint napkollektorok beszerzésével az épület szerkezete és energetikai jellemzői 
jelentősen javíthatóak.  
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ajkai Tankerülete nem jogosult benyújtani a 
pályázatot.  
A kivitelezést több ütemben kívánja az Önkormányzat megvalósítani. A Tankerület a fűtési 
rendszer felújítását mindenképpen meg kívánja valósítani, ezért a pályázat benyújtását 
követően az első ütemben október 15-ig el fog készülni a gázkazánok cseréje. Ennek fedezetét 
a Tankerület pénzeszköz átadási megállapodás keretében biztosítja. A beruházás többi üteme, 
a hőszigetelés, nyílászárócsere csak a pályázat elnyerése esetén fog megvalósulni, ebben az 
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esetben a Tankerület részére a pályázati elszámolást követően a támogatási összeget át kell 
utalni. 
 
Jelen kiírásban a pályázatok egyfordulós kiválasztási eljárás keretében kerülnek kiválasztásra. 
A pályázat által elérhető támogatási intenzitás 100%. A pályázat keretében maximum 150 
millió Ft támogatásra pályázhatunk intézményenként.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat elfogadni 
szíveskedjék. 

  
 
 
 

HHAATTÁÁRROOZZAATTII  JJAAVVAASSLLAATT  
 

1. Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be a Környezet és Energia Operatív Program keretében 
meghirdetett KEOP-2014-4.10.0/F „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című 
pályázati felhívásra „Hatékony energiafelhasználás az 
iskolában” címmel. 

2. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe:  
Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós 
Tagintézménye  

8452 Halimba Petőfi utca 39. 
A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 258 

3. A pályázati konstrukció száma: KEOP-2014-4.10.0/F 
4. A tervezett beruházás teljes beruházási költségét a pályázattal 

megegyezően: maximum 150.000.000 Ft 
5. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető 

bekerülési költségét (elszámolható költségét) a pályázattal 
megegyezően. maximum 150.000.000 Ft 

6. Az önkormányzati saját erő számszerű összegét és forrásait (saját 
forrás, hitel, egyéb) a pályázattal megegyezően.  0 Ft 

7. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összegét a 
pályázattal megegyezően. maximum 150.000.000 Ft 

8. A pályázati kiírásban meghatározottak szerint az önkormányzat 
kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból 
nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás 
összegét a költségvetésében elkülöníti. 

9. Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához 
szükséges nyilatkozatokat megtegye, valamint felhatalmazza 
polgármester a közbeszerzési eljárás megindítására. 
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10. Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a 
polgármestert, hogy a költségeket a pályázat elnyerése esetén a 2014-
2015. évi költségvetésbe tervezze bele. 

 
 

Határidő:  2014. október 1.  
Felelős:     polgármester 

 
 

Halimba, 2014. szeptember 4. 
 
 
 
 

    TTóóbbee ll   JJáánnoo ss   
polgármester 


