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ELŐTERJESZTÉS 
 

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

KEOP-2014-4.10.0/F jelű, „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése 

megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című 

pályázati felhívással kapcsolatban 

 
Az előterjesztést készítette: Mata Zoltán műszaki előadó 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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 Terv [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. Ezen szám 

elérése céljából véleményezésre megjelent a Környezeti és Energia Operatív Program KEOP-

2014-4.10.0/F jelű, „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 

energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című pályázati felhívás. 

A pályázaton belül kombinált projektek megvalósítására van lehetőség, ami a megújuló 

energiaforrás hasznosítását és az energiafelhasználás mennyiségének csökkentését jelenti. 

A központi általános iskola épületének valamint fűtésének korszerűsítése a pályázat által 

lehetővé válna. A projekt keretein belül az épület külső hőszigetelést kapna, továbbá minden 

külső nyílászáró cserére kerülne. Az épület fűtése teljes felújítást kapna, továbbá az iskola 

héjazatán napelemek kerülnének elhelyezésre, melyek elektromos áram termeléssel 

csökkentenék annak fogyasztását. 

 

A pályázat intenzitása:   100 % 

Igényelhető maximális támogatás:  nettó 150 millió Ft 

 

(Kiegészítés: a pályázatban igényelhető a maximális összeg nem haladhatja meg a 150 millió 

Ft-ot, úgy, hogy a pályázat maximális beruházási költsége nettó 150 millió Ft lehet.) 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a pályázati felhívás megjelenése esetén pályázatot ad be 

a KEOP-2014-4.10.0/F jelű, „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése 

megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című 

pályázati felhívásra, „Központi Általános Iskola Energetikai felújítása Füzesgyarmaton” 
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címmel. 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 

 


