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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére 
 

 

Tárgy:  Javaslat a KEOP-2014-4.10.0/F „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 

fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” 

elnevezésű pályázati kiírásra, „Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola épületenergetikai 

fejlesztése” című pályázatban való részvételre. 

Előterjesztő:  Tóth József polgármester 

Előkészítő: Német Máté település-fejlesztési előadó 

Véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
 

Iktatószám:  6849/2014  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A KEOP-2014-4.10.0/F „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 

energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” 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. Jelen pályázati konstrukció hozzájárul az 

önkormányzatok és intézményeik által fenntartott, üzemeltetett épületek energia-takarékosság - 

hatékonyság és megújuló energiafelhasználás - fokozására irányuló beruházások megvalósításához, vissza 

nem térítendő támogatás formájában. 

 

A pályázat meghírdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,0 milliárd Ft. A 

pályázatok elbírálása szakaszosan történik (1. szakasz, ami 2014.09.22 - 2014.10.01-ig tart). A pályázatok 

benyújtása 2014. szeptember 22-én és 2014. október 1-én lehetséges. A költségvetési szervek és 

intézményeik tekintetében, a támogatási intenzitás 100 %. Jelen felhívás keretében csak 

energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektet 

lehet benyújtani. Kizárólag olyan projekt támogatható, amelyben a megújuló energiafelhasználásra 

vonatkozó projektrész is kizárólag az energiahatékonysági korszerűsítésre kerülő épületek hő és/vagy 

villamosenergia-rendszer ellátását szolgálja. 

 

A pályázat megvalósításának helyszíne a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola (4090 Polgár, Zólyom 

u. 14., hrsz.: 1143/3), ahol felújításra kerül az épületet határoló falak és lapostetők utólagos hőszigetelése, 

a külső nyílászárók cseréje fokozott hőszigetelésűre, valamint új központi hőtermelő – megújuló 

energiával működő pellet kazán – beépítése és a kapcsolódó fűtési rendszerek korszerűsítése. A projekt 

maximális beruházási költsége nettó 150 000 000 Ft. A beruházás tervezett kezdési ideje 2014.11.01. és 

vége 2015.05.30. 

 

A fent említett projekt előzménye a KEOP-2012-5.5.0/B „Épületenergetikai fejlesztések megújuló 

energiaforrás hasznosítással kombinálva” elnevezésű, „Épületenergetikai fejlesztés a Vásárhelyi Pál 

Általános Iskolában” című pályázat, amelynek a benyújtását a Képviselő-testület 2013. március 28-án 

megszavazta. Mivel az előző pályázatban döntés nem született, ezért a jelen pályázat benyújtását ez nem 

akadályozza. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és a 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2014. szeptember 09. 

      Tisztelettel: 

          Tóth József    

         polgármester 
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Határozati javaslat 

…/2014. (IX. 18.) számú határozat 

 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a javaslat a KEOP-2014-4.10.0/F 

„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 

kombinálva a konvergencia régiókban” elnevezésű pályázati kiírásra, „Polgári Vásárhelyi Pál Általános 

Iskola épületenergetikai fejlesztése” című pályázatban való részvételre szóló előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be, a KEOP-2014-

4.10.0/F „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 

energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” elnevezésű pályázati 

kiírásra, „Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése” címmel. 

 

2. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tervezett beruházás helyszínéül a 

Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola (4090 Polgár, Zólyom u. 14., hrsz.: 1143/3) 

intézményét jelöli meg. A projekt maximális beruházási költsége nettó 150 000 000 Ft.  

 

 

  

 

Felelős: Tóth József polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

 

 


