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1./ Napirendi ponthoz 

 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:               Készítette: Bakos Erzsébet gazdálkodási    

                                                                                                ügyintéző II. 

dr. Kernóczi Zsuzsanna     

            jegyző       

 

ELŐTERJESZTÉS 

            

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2016. június 6. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére 

 

Tárgy: TOP-3.2.1-15 kódszámú Balajt Község Önkormányzata energetikai korszerűsítése 

              - tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról 

           

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium felhívást tett közzé a TOP-3.2.1-15 kódszámmal 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére. 

Az intézkedés átfogó célja az önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, 

racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése. 

 

Pályázók köre: 

 

- helyi önkormányzatok kivéve a megyei jogú város önkormányzatát (GFO 321) 

- 100 % önkormányzati (ide nem értve a megyei jogú városi) tulajdonú gazdasági 

társaságok (GFO 11; 572; 573). 

Támogatható tevékenységek köre 

 

Önállóan támogatható tevékenység 

 

a) Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló 

szerkezeteik korszerűsítése által 

b) Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a 

kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése 

c) Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése 

d) Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját 

villamosenergia-igény kielégítése céljából 

d) Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése 

f) Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló  

    energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító  

     rendszerre való csatlakozás megteremtése 

g) Megyei önkormányzati konzorciumvezetői szinten összefogott és koordinált, a helyi 

önkormányzati konzorciumi tagok Fenntartható Energia Akciótervének (SEAP) 

felülvizsgálata illetve átdolgozása Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvé (SECAP) 

vagy a saját SECAP-juk kidolgozása és/vagy a megye területén működő Helyi Fejlesztési 

Stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közösségek SECAP-jainak összefogása 
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Önállóan nem támogatható tevékenységek 

 

h) Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a 

kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése 

i) Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése 

j) Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése 

k) Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló 

energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító 

     rendszerre való csatlakozás megteremtése 

l) Az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek 

korszerűsítése 

m) Központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése 

 

Támogatási összeg, intenzitás 

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 15 millió forint, maximum 

400 millió forint. 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. 

 

A Támogatási kérelem benyújtásának határideje: 

 

A támogatási kérelem benyújtására 2016. június 07-ig van lehetőség. 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Javaslom a Képviselő-testületnek a TOP-3.2.1-15 kódszámú Balajt Község Önkormányzata 

energetikai korszerűsítése - tárgyú támogatási kérelem benyújtását az önkormányzat 

tulajdonát képező 3780 Balajt, Fő út 55. szám alatti ingatlanra. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el az 

alábbi határozati javaslatot: 

                            Határozati javaslat 

 

Balajt Község  Önkormányzata Képviselő-testületének  

…../2016. (VI.6.) H A T Á R O Z A T A  

 

Tárgy: TOP-3.2.1-15 kódszámú Balajt Község Önkormányzata  

             energetikai  korszerűsítése - tárgyú támogatási kérelem  

             benyújtásáról 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a TOP-3.2.1-15 kódszámú Balajt Község Önkormányzata 

energetikai korszerűsítése - tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról 

szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) támogatási kérelmet nyújt be a 

TOP-3.2.1-15 kódszámú Balajt Község Önkormányzata 

energetikai korszerűsítése címen az önkormányzat tulajdonát 

képező 5/1 hrsz-ú - 3780 Balajt, Fő út 55. szám - alatti ingatlanra. 
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2. Képviselő-testület az igényelt támogatási összeg 5 %-ért 

projektelőkészítés költségeire szerződést kíván kötni a J+K 

Borsod Consulting Kft-vel. A felmerült költségek 100 %-ban 

elszámolhatóak a pályázat keretében belül. 

 

3. Képviselő-testület a támogatási kérelemhez önerőt nem biztosít. 

 

4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási    

kérelem előkészítésére és benyújtására, támogatott kérelem esetén 

a pályázat megvalósítására. 

 

Határidő: pályázat benyújtási határideje 2016.06.07. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

Balajt, 2016. június 6. 

 

             Szabó Zoltán  

                polgármester 


