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Az előterjesztés (határozati javaslat) elfogadása 

nyilvános ülésen egyszerű többségű 

nyílt szavazást igényel. 

JEGYZŐI ZÁRADÉK 

Az előterjesztéshez és határozati javaslathoz jogi kifogást nem 
emelek. 

Maglód, 2012. november 20. 

 Margruber János 
 jegyző
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MMAAGGLLÓÓDD  VVÁÁRROOSS  ÖÖNNKKO

Az előterjesztés (határozati javaslat) elfogadása 
nyilvános ülésen egyszerű többségű 

nyílt szavazást igényel. 

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEZÉS SZÜKSÉGES: 
 Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

ORRMMÁÁNNYYZZAATT  
PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERRÉÉTTŐŐLL  
2234 Maglód, Fő utca 12. 
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Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2012. november 29-ei ülésére 

4. napirend: Előzetes hozzájárulás az „Épületenergetikai fejlesztések” (KEOP-2012-5.5.0/C) 
című pályázaton való részvételre. 

Előadó: Tabányi Pál polgármester 
Készítette: dr. Visnyay Noémi aljegyző 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyar Közlöny 2012. évi 117. számában (2012. szeptember 7.) megjelent, hogy a Kormány 
1331/2012. (IX. 7.) Korm. határozatával (a továbbiakban: Kormányhatározat) döntött a Környezet 
és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterv 4., 5. és 8. prioritásának 
megállapításáról, valamint a 4. és az 5. prioritásban meghirdethető pályázati felhívások 
előkészítéséről és azonnali hatállyal felkérte a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség útján a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló 
akcióterv „4.10.0. Megújuló energiaforrás alapú hő- és villamos energiatermelés”, az „5.4.0. Távhő-
szektor energetikai korszerűsítése” és az „5.5.0. Épületenergetikai fejlesztések” című pályázati 
konstrukciói vonatkozásában készítse el és jelentesse meg a pályázati felhívásokat. 

KEOP-2012-5.5.0 

A pályázati konstrukció célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása az 
energetika teljes vertikumában, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása és – a vertikum 
legkritikusabbnak ítélhető szegmense – a végfelhasználás területén. A konstrukció hozzájárul az 
épületek (különös tekintettel a helyi költségvetési szervek épületeire és az egyéb középületekre, 
valamint a vállalkozások üzemi és irodaépületeikre is) energia-takarékosság, -hatékonyság 
fokozására irányuló beruházásainak megvalósításához, vissza nem térítendő támogatás formájában.  

A fenti kormányhatározat 1. sz. melléklete alapján az „Épületenergetikai fejlesztések” c. 
többkomponensű konstrukcióban összesen 23 milliárd forintos támogatási keret áll az 
önkormányzatok, az egyházak és a nonprofit szervezetek rendelkezésére a 2012-13. években. 

Jelenlegi információink szerint a KEOP-2012-5.5.0/C komponens kizárólag a kisebb összegű (1-
50 millió forint támogatásban részesülő) beruházásokat támogat. A beérkezett pályázatok 
egyfordulós, könnyített elbírálású eljárás (automatikus) keretében kerülnek kiválasztásra. A 
támogatási intenzitás költségvetési szervek és intézményeik, közoktatási és önkormányzati 
közfeladatot ellátó non-profit szervezetek esetében 85 %. A pályázati kiírások megjelenése 2012. 
november végére várható. 
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A könnyített elbírálású pályázatok előkészítésének és megvalósításának menete röviden a 
következő: 

1. Energetikai igény / veszteség feltáró vizsgálat 
2. Ajánlatkérés / közbeszerzés 
3. Feltételes vállalkozói szerződés megkötése 
4. Pályázat benyújtása / támogatási döntés 
5. A projekt megvalósítása 
6. Záró hitelesítés / felülvizsgálat 
7. Épületenergetikai tanúsítvány 
8. Elszámolás, fenntartás 

A korábbiakhoz képest fontos újdonsága a konstrukciónak, hogy amennyiben fejlesztés becsült 
értéke meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, feltételes közbeszerzést kell lebonyolítani és 
feltételes vállalkozói szerződést kell megkötni még a pályázat benyújtását megelőzően (a 
vállalkozói szerződés hatályba lépésének feltétele a pályázat nyertessége). Ezek nélkül a pályázat 
nem befogadható! 

Az előzetes energetikai igény/veszteség feltáró vizsgálat, illetve a beruházási költségek becslése 
alapján Maglód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületével érdemes pályázni a fenti 
konstrukcióra: 

Az intézmény energetikai korszerűsítését az indokolja, hogy az nem felel meg a mai hőtechnikai 
követelményeknek, az egyre emelkedő energiaárak mellett pedig a fűtési költségek egyre 
jelentősebb terhet rónak az intézményre.  

Nyertes pályázat esetén a projekt keretében az épület falainak és födémszerkezetének utólagos 
külső hőszigetelésére, nyílászáróinak cseréjére, valamint az épület fűtési rendszerének teljes 
korszerűsítésére kerülhet sor. A korszerűsítés műszaki költsége bruttó 20.000.000,- Ft. Az épület 
hőveszteségének visszaszorításával az üzemeltetési költségek, valamint az üvegház hatású 
gázkibocsátás jelentős csökkenése várható. 

1. Épületenergetikai fejlesztések a Polgármesteri Hivatalban: 

A projekt költségvetése Tervezett összeg 
Forrás 
aránya 

Elnyerhető maximális támogatás 50.000.000,- Ft  

– A pályázattal elnyerni kívánt összeg 17.000.000,- Ft 85 % 

– Önkormányzati pályázati önerő 3.000.000,- Ft 15 % 

A beruházás teljes költsége 20.000.000,- Ft 100 % 

A feltételes közbeszerzési eljárás megindításához és lefolytatásához szükséges, hogy a Képviselő-
testület döntést hozzon arról, hogy a pályázat nyertessége esetén biztosítja-e a projekt 
megvalósításához szükséges önrészt.  

A projektek a pályázat elbírálásának idejétől függően valósulnak meg a 2013-14. évek során. 

Fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a határozati javaslat támogatására. 

Maglód, 2012. november 14. 

 Tabányi Pál 
 polgármester 
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Határozati javaslat

1.  Maglód  Város Önkormányzat  Képviselő‐testülete  egyetért  az  „Épületenergetikai 
fejlesztések”  c.,  KEOP‐2012‐5.5.0/C  kódszámú  pályázati  konstrukción  való 
részvétellel. 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Tabányi Pál polgármester 

2.  Maglód Város Önkormányzat Képviselő‐testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
feltételes  közbeszerzési  eljárás  lefolytatására,  a  támogatási  konstrukcióra 
benyújtandó  pályázatok  aláírására,  benyújtására,  a  pályázattal  kapcsolatos 
nyilatkozatok kiadására. 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Tabányi Pál polgármester 

3.  Maglód  Város  Képviselő‐testülete  az  „Épületenergetikai  fejlesztések  Maglód 
Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában” című projekt megvalósításhoz 
szükséges saját forrás biztosításával előzetesen egyetért. Sikeres pályázat (a KEOP 
forrásból  nyújtott  támogatás  elnyerése)  esetén  kötelezettséget  vállal maximum 
3.000.000 Ft  saját  forrás biztosítására és az utófinanszírozásból adódó költségek 
megelőlegezésére a 2013‐14. évi költségvetés terhére. 

A megvalósítás helyszíne: 2234 Maglód, Fő utca 12. 

A megvalósítás helyszínének helyrajzi száma: 931/5. 

A tervezett beruházás teljes költsége: 20.000.000,‐ Ft. 

Ebből:  –  központilag támogatott forrás 85%, azaz 17.000.000,‐Ft. 
  –  az önkormányzati saját erő számszerű összege és  forrása: 3.000.000,‐ Ft 
    (saját forrás) 

Határidő:  a pályázat elbírálása után, annak eredményétől függően a 2013. évben 
azonnal, a 2014. évben a költségvetési rendelet összeállítása 

Felelős:  Tabányi Pál polgármester 
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