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A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! 

 

 

Tárgy:  Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-5.5.0/B 

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással 

kombinálva című pályázaton való részvétel 

 

 

Előterjesztő:  Talabér Márta polgármester 

 

 

Előkészítette:  Kotzó Szabolcs környezetvédelmi ügyintéző 

  

 

 

 

 

 

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 

 

 

Ellenőrizte: 

 

  Bérczes Beáta  Sándor Tamás    Máténé dr. Ignácz Anita                                       

    jogi előadó                  aljegyző               jegyző  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Várpalota Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség által meghirdetésre kerülő KEOP-2012-5.5.0/B „Épületenergetikai fejlesztések 

megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázati kiírásra.  

 

A pályázat célja a Jó Szerencsét Művelődési Központ (cím: 8100 Várpalota, Szent István u. 

14. hrsz.: 98/2) hőközpont szabályozásának fejlesztése,- új radiátorok, ahol szükséges, új 

strangszabályozók, új vandálbiztos termosztátfejek a radiátorokon, légtechnika fejlesztése új 

hővisszanyerős légkezelővel, hőközpont szabályozásának fejlesztése, napelemes villanyáram 

termelő rendszer a déli tetőfelületen 20 kW teljesítménnyel 

 

Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde, Dúdoló Tagóvoda (cím: Várpalota, Tési út 3. 

hrsz.: 3250/21) kőzetgyapot hőszigetelés, új nyílászárók beépítése, hőközpont 

szabályozásának fejlesztése, tetőszigetelés rendszerének kiépítése. 

 

Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Zeneiskola 

cím: 8100 Várpalota, Kossuth u. 6. hrsz.: 149) kőzetgyapot hőszigetelés, új fa nyílászárók 

beépítése, padlásszigetelés rendszerének kiépítése. 

 

A pályázatról: 

 

Jelen 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. 

Az energetikai hatékonyság fokozásának és az energiatakarékosságnak a szükségességét 

alátámasztja, hogy a statisztikai adatok szerint a hazai energiaigényesség egységnyi GDP 

előállítására vetítve valuta-paritáson mérve több mint háromszor, vásárlóerő-paritáson mérve 

pedig mintegy másfélszer magasabb, mint a fejlett EU tagállamokban. 

Jelen konstrukció hozzájárul az épületek energiatakarékosság, - hatékonyság és megújuló 

energiafelhasználás fokozására irányuló beruházások megvalósításához. 

 

A pályázat 2013. február 11-én nyílik meg. 

 

Rendelkezésre álló forrás: 

 

A KEOP-2012-5.5.0 konstrukció 2012-13-as teljes kerete 30 milliárd Ft. Jelen pályázati kiírás 

meghirdetésekor a 2012-13-as időszakban a KEOP-2012-5.5.0/B komponensre 7,5 milliárd Ft 

áll rendelkezésre. 

 

Támogatás mértéke: 

 

 Pályázó 
Támogatás maximális 

mértéke 

Költségvetési szervek és intézményeik 85 % 



 

Támogatás összege: 

Az elnyerhető támogatás összege minimum 1 millió Ft, maximum 500 millió Ft lehet.  

Pályázat kötelező elemei:  

a) Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése esetén az 

energiahordozó és/vagy a hőfogyasztás elkülönített mérését lehetővé tevő mérőműszereket 

kell beépíteni.  

b) Fűtési rendszerek korszerűsítése esetén, ha az épület rendeltetése megkívánja, heti 

időprogramok beállítására alkalmas szabályozási rendszert kell kialakítani. Például oktatási 

jellegű intézmények, irodaépületek, stb. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és  a KEOP-2012-

5.5.0/B pályázaton történő részvétel ügyében döntését meghozni szíveskedjen! 

 

 

 

 

Várpalota, 2013. február 7. 

 

 

                                                                                Talabér Márta 

                                                                                 polgármester 



 

Várpalota Város Önkormányzati  Képviselő -testülete 

8100 Várpalota,  Gárdonyi Géza u. 39.  

Tel:  592 660. Pf .:  76. fax: 592 676 

e-mail:  varpalota@varpalota.hu 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 11-i ülésén elfogadta az 

alábbi határozatot: 

 

/2013. (II.11.) képviselő-testületi 

h a t á r o z a t 

 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza, hogy az 

Önkormányzat részt kíván venni a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetésre 

kerülő KEOP-2012-5.5.0/B „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 

hasznosítással kombinálva” című pályázaton.  

 

2.) Az Önkormányzat eredményes pályázat esetén a Jó Szerencsét Művelődési Központ 

(cím: 8100 Várpalota, Szent István u. 14. hrsz.: 98/2), a Várpalotai Összevont Óvoda 

és Bölcsőde, Dúdoló Tagóvoda (cím: Várpalota, Tési út 3. hrsz.: 3250/21), valamint a 

Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola (cím: 

8100 Várpalota, Kossuth u. 6. hrsz.: 149) épületenergetikai fejlesztését kívánja 

végrehajtani. 

 

3.) A teljes projektköltség: bruttó 170.200.000- Ft 

A KEOP forrásból várható támogatás mértéke 85%: 144.670.000.-. Ft 

Önkormányzati becsült saját forrás mértéke 15%: 25.530.000.- Ft. 

 

4.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza, hogy a napelemes 

villanyáram termelő rendszer (napelemek) Jó Szerencsét Művelődési Központ 

tetőhéjalásán történő elhelyezéséhez hozzájárul. Mivel az épület Várpalota Város 

Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 22/2009. 

(V. 4.) önkormányzati rendelete alapján helyi védelem alatt álló objektum, ezért a 

napelemek elhelyezésével kapcsolatban a városi főépítész bevonásával egyeztetést 

szükséges lefolytatni. 

  

5.) A Képviselő-testület kötelezettséget vállalt arra vonatkozóan, hogy a pályázott KEOP 

forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az Önkormányzat saját forrásának 

összegét, 25.530.000.- Ft önerőt, a 2013. évi költségvetésében elkülöníti. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Talabér Márta polgármester 

Végrehajtás előkészítésében részt vesz: VVV Iroda 

 

Várpalota, 2013. február 11. 

 

 

    Talabér Márta                                                         Máténé dr. Ignácz Anita 

     polgármester            jegyző 
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