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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. május 19-i nyilvános ülésére 
 
 
Tárgy:  Térségi együttműködésben, az „Ajkai járási helyi közcélú energiaellátás 

megvalósítása megújuló energiaforrásokkal” című, Ajka Város 
Önkormányzata által benyújtani tervezett TOP-3.2.2-15 pályázat 
megtárgyalása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Önkormányzatok által 
vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló 
energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” TOP-3.2.2-15 
címmel pályázati felhívás került közzétételre. 
 
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai célja az alacsony 
széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, csatlakozva a globális 
erőfeszítésekhez. Bár a klímaváltozás alapvető okainak nagy része a városias térségekben 
összpontosul, a széndioxid-kibocsátás csökkentés és az erőforrás-hatékonyság 
megvalósítása valamennyi településen kihívást jelent, így a város-vidék együttműködés is 
nagy szerepet kaphat a célkitűzések megvalósításában. 
 
Mind a klímaváltozás hatásainak mérséklése, mind a városi térségek energiafüggősége 
szempontjából kiemelt jelentőségűek azok a kisebb léptékű komplex térségi energetikai 
programok, amelyek a térségi energiapotenciál, különösen a megújuló energiaforrások 
belülről fakadó kiaknázására, az autonóm energiaellátás egyéni és közösségi szintű 
megvalósítására irányulnak. Mindezen rendszerek a helyi nyersanyagokat, mint megújuló 
energiaforrásokat hasznosítják, így környezetkímélő, független és hosszú távon is 
fenntartható (elsősorban hő, de akár villamos) energia ellátást biztosítanak. 
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A felhívás célja ezért a szükséges térségi és települési jelentőségű, de kisebb léptékű, 
települési és településközi koordinációt igénylő, a saját (közcélú) energiaigény kielégítésére 
szolgáló megújuló energiaforrásokból nyert energia termelését és helyi felhasználását célzó 
komplex projektek támogatása, az alábbi feltételeknek megfelelően: 
 
- 100%-ban önkormányzati és/vagy 100% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 
tulajdonában lévő épületek, illetve infrastrukturális létesítmények saját (közcélú) 
energiaigényének kielégítése megújuló energiaforrásokból nyert energiával, amennyiben az 
egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (a 
továbbiakban: ÜHG) kibocsátás csökkentését szolgálják.  
 
- továbbá a fejlesztések eredményeképpen helyi termelési folyamatok indulhatnak be és így 
közvetetten új munkahelyek jönnek létre. 
 
A felhívás keretében  2016. április 22-től 2016. június 7-ig van lehetőség pályázat 
benyújtására. 
 
A pályázati felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 
2 000 millió forint. 
 
A jelen pályázati felhívás keretében azon pályázatok nyújthatók be, melyekben a támogatási 
igény minimum 50 millió Ft, maximum összege pedig nem haladja meg a 950 millió Ft-ot. A 
pályázat által elérhető támogatási intenzitás 100%. 
 
A Veszprém Megye Területspecifikus melléklet kiemelten pontozza, ha a fejlesztés térségi 
együttműködésben valósul meg. 
 
Támogatható tevékenységek: 
 
Azok a beruházások, amelyek kettő, vagy több - önálló energetikai rendszerrel rendelkező - 
épület (pl: középület, műemlék épület, helyi védelem alatt álló épület, sportlétesítmény, 
szabadidős létesítmény stb.), és/vagy kettő, vagy több épületegyüttes megújuló energia 
ellátását célozza meg. 
 
a) Saját (közcélú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése biomassza alapú 
megújuló energiával 
b) Saját (közcélú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése geotermikus energiával 
c) Napenergia alapú villamos erőművek létrehozása saját (közcélú) villamosenergia-
igény kielégítése céljából 
 
A pályázat keretében ezért Ajka Város Önkormányzata Nyirád, Szőc, Halimba, Öcs 
közreműködésével konzorciális formában kíván pályázatot benyújtani. A települések a 
faluházak, iskolák, óvodákhoz kapcsolódóan kívánnak napenergia alapú villamos 
erőműveket kialakítani. 
 
Nyirád a beruházás helyszínéül a tornatermet, az általános iskola felső tagozatos épületét, 
valamint a közös önkormányzati hivatal épületét célozná meg. 
 
Ajka város tekintetében elsősorban a sportközpont és az uszoda energiaköltségeinek 
csökkentése érdekében kívánnak napenergia alapú villamos erőműveket létesíteni. 
 
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia tartalmazza a tervezett fejlesztéseket. A Veszprém 
Megye Területfejlesztési Programjában a projektek nevesítésre kerültek. 
 
A program megvalósításának időtávja maximum 36 hónap lehet. 
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Határozati javaslat: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
…. határozata 

 
1. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván 

benyújtani a Terület és Településfejlesztési Operatív program 
keretében „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz 
illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló 
energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok 
keretében” TOP-3.2.2-15 című pályázati felhívásra „Ajkai járási helyi 
közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrásokkal” 
címmel, melyhez Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete – 
mint konzorciumi tag - csatlakozik. A pályázat benyújtásával elnyerni 
kívánt összeg maximum 300.000.000 Ft. 
 

2. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy Ajka Város Önkormányzatával konzorciumi 
megállapodást kössön a pályázat benyújtásához kapcsolódóan. A 
konzorcium vezetője Ajka Város Önkormányzata. 
 

3. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a pályázatok benyújtásához szükséges 
nyilatkozatokat megtegye, és utasítja, hogy a költségeket a pályázat 
elnyerése esetén a 2016-2018. évi költségvetésbe tervezze be. 

 
4. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházást a 

következő helyszíneken tervezi megvalósítani: 
 

a) Nyirádi tornaterem 8454 Nyirád, Széchenyi utca 34/A. (hrsz. 
684/13) 

b) Nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola felső tagozatának 
épülete 8454 Nyirád, Szabadság utca 1. (hrsz. 683) 

c) Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal épülete 8454 Nyirád, 
Szabadság utca 3. (hrsz. 682) 

 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről e határozat 
megküldésével Ajka város polgármesterét tájékoztassa. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2016. május 27. 

 
 
Kérem a Képviselő-testület tisztelt tagjait az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslat elfogadására! 
 
 
Nyirád, 2016. május 13. 
 
 
 


