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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére 

KEOP-2014-4.10.0/N jelű, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása”  című pályázati felhívással 

kapcsolatban 

 
Az előterjesztést készítette: Mata Zoltán műszaki előadó 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Magyarország a felhasznált energia több mint 75%-át importálja. Az Új Széchenyi Terv 

keretében helyi önkormányzatok és intézményeik is változtathatnak a helyzeten. A kisebb 

bekerülési költségű (1- 50 millió forinttámogatásban részesülő), az épületek energia-

felhasználásához kapcsolódó, a megújuló energiaforrás-hasznosító technológiákat magukban 

foglaló projektek gyorsan juthatnak támogatáshoz. A pályázat lényegesen egyszerűsíti a 

pályázói feladatokat, követelményeket: mintadokumentációt használ, így rövidíti a döntési 

eljárást is. 

 

Az Európai Parlament és Tanács RED irányelve alapján hazánkban 2020-ra a megújuló 

energiaforrások részaránya legalább a 13%-ot el kell, hogy érje a bruttó végső 

energiafogyasztásra vetítve. A Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervünkben [2010-

2020] a kormány olyan intézkedések foganatosítását vázolta fel, mely ennél magasabb, 14,65 

%-os részesedés elérését is lehetővé teszik, ezáltal is ösztönözve a megújuló energiaforrások 

nagyobb arányú felhasználását, hozzájárulva a zöldgazdaság fejlesztéséhez.  

 

Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – 

ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek 

elterjedését; és vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a következő 

technológiáknak az épületek energia-felhasználásához kapcsolódó kiépítését: 

- sziget üzemű napelemes rendszerek 

- hálózatra csatlakozó napelemes rendszerek. 

 

Füzesgyarmaton, jelen pályázat keretében napelemek segítségével csökkenthetővé válna a 

Füzesgyarmati Polgármesteri hivatal épületének elektromos áram felhasználásából adódó 

költségek. 

 

A pályázat intenzitása:   100 % 

Igényelhető maximális támogatás:  50 millió Ft 
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Határozati javaslat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a pályázati felhívás megjelenése esetén pályázatot ad be 

a KEOP-2014-4.10.0/N jelű, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati felhívásra. 

A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználási szabályokat magára nézve 

elismeri és betartja. A pályázat tervezett beadási határideje 2014. július 2. 

 

A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat elkészítéséről és benyújtásáról 

gondoskodjon. 

 

Határidő: értelem szerint   

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

Füzesgyarmat, 2014. június 17. 

 

 

 

 

 

 

                                                      Bere Károly  

                                                     polgármester 

 


