
HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
POLGÁRMESTER 

 8452 Halimba, Petőfi S. u. 16. 
  (88) 237-003 fax: (88) 237-003 

e-mail: hivatal@halimba.hu 
_____________________________________ 
Ügyszám: 11/673/2016. 
Készítette: Szabó-Jakab Johanna 
 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása TOP-3.2.2-15 című pályázati felhívásra „Ajkai járási helyi 
közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrásokkal” címmel.  
 

EELLŐŐTTEERRJJEESSZZTTÉÉSS  
a Képviselő-testület 2016. június 28-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 42/2016. (V.31.) Kt. határozatával 
döntött, hogy pályázatot kíván benyújtani a Terület és Településfejlesztési Operatív program 
keretében „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló 
energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési 
programok keretében” TOP-3.2.2-15 című pályázati felhívásra „Ajkai járási helyi közcélú 
energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrásokkal” címmel. A pályázat benyújtásával 
elnyerni kívánt összeg maximum 300.000.000 Ft. 
Valamint a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy Nyirád Község 
Önkormányzatával, Szőc Község Önkormányzatával, Öcs Község Önkormányzatával, Ajka 
Város Önkormányzatával konzorciumi megállapodást kössön a pályázat benyújtásához 
kapcsolódóan. Döntés született arról, hogy a konzorcium vezetője az Ajka város 
Önkormányzata legyen. 
 
A pályázat benyújtási határideje 2016. június 6-án 2016. június 7-ről 2016. június 30-ra 
változott. 
A települések vezetőivel történt egyeztetés alapján javasoljuk, hogy Ajka város 
Önkormányzata helyett Halimba Község Önkormányzata legyen a konzorcium vezetője. A 
fejlesztéssel érintett intézmények felmérése megtörtént így a pályázattal elnyerni kívánt 
támogatás összege pontosításra került, mely maximum 135 millió Ft lenne.  
 
Fentiek miatt javasoljuk a 42/2016. (V.31.) Kt. határozat hatályon kívül helyezését és új 
határozat meghozatalát.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat elfogadni 
szíveskedjenek. 
 

HHAATTÁÁRROOZZAATTII  JJAAVVAASSLLAATT  11..   
 
 
 

1. Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 42/2016. (V.31.) Kt. határozatát hatályon 
kívül helyezi. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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HHAATTÁÁRROOZZAATTII  JJAAVVAASSLLAATT  22..   
 
1. Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete pályázatot kíván benyújtani a Terület és 
Településfejlesztési Operatív program keretében 
„Önkormányzatok által vezérelt, a helyi 
adottságokhoz illeszkedő, megújuló 
energiaforrások kiaknázására irányuló 
energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési 
programok keretében” TOP-3.2.2-15 című 
pályázati felhívásra „Ajkai járási helyi közcélú 
energiaellátás megvalósítása megújuló 
energiaforrásokkal” címmel. A pályázat 
benyújtásával elnyerni kívánt összeg maximum 
135.000.000 Ft. 

 
2. Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
Nyirád Község Önkormányzatával, Szőc Község 
Önkormányzatával, Öcs Község 
Önkormányzatával, Ajka Város 
Önkormányzatával konzorciumi megállapodást 
kössön a pályázat benyújtásához kapcsolódóan. 
A konzorcium vezetője Halimba Község 
Önkormányzata. 

 
3. 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 30. 
Felelős: polgármester 
 
 
 

  
Halimba, 2016. június 22. 
 
          Tóbel János 
          polgármester 


