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Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok
Irányító Hatósága KEHOP-5.2.9 azonosítószámmal rendelkező „Pályázatos épületenergetikai
felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” pályázati kiírás
keretében lehetőség nyílik arra, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzata pályázatot nyújtson be a tulajdonában vagy vagyonkezelésében álló
intézmények épületeinek hőtechnikai adottságainak javítására, valamint a megújuló
energiaforrás hasznosítása céljából napelemek beépítésére.
A pályázati kiírás alapján egy önkormányzat kizárólag egy pályázatot nyújthat be, de
lehetőség van arra, hogy a pályázat keretében több középület energiahatékonysági felújítása is
megvalósuljon.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő középületek
energiahatékonysági felújítása elengedhetetlen fejlesztési cél, amellyel hozzájárul az energiaés erőforrás hatékonyságához, így a fenntartási költségek nagymértékű és hosszú távú
csökkentéséhez.
A pályázati kiírás szerint előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek a projekt megvalósítása
során a fosszilis energiahordozó-megtakarítás következtében csökkentik az üvegházhatású
gázok kibocsátását.
A pályázat keretében a minimális igényelhető támogatás bruttó 50, míg a maximálisan
elnyerhető támogatás bruttó 250 millió forint, a támogatás intenzitása 100 százalék.
Saját forrás bevonása a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett
részét kitevő összegére szükséges, mivel a fajlagos költségek mértéke miatt a támogatás
összege a bekerülési költségeket nem fedezi.
A beruházást követően azonban jelentős mértékű energiafogyasztás csökkenés várható,
ezáltal a fenntartási költség csökkeni fog.
A Városüzemeltetési és Felújítási Iroda által műszaki dokumentáció összeállítására,
energetikai számításra és költségbecslésre került sor, mely alapján az alábbi épületek
felújítására kerülhet sor a pályázat keretében:
Épület megnevezése: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat épülete
Helyszín: 1095 Budapest, Mester utca 45-49.
Teljes költség: 192.674.000 Ft
Támogatás: 171.773.872 Ft
Szükséges saját forrás: 20.900.128 Ft
Megvalósuló beruházás leírása: a teljes épület hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, valamint
megújuló energiaforrás bevonása (napelemek felszerelése).

Épület megnevezése: Epres Óvoda
Helyszín: 1098 Budapest, Epreserdő u. 10.
Teljes költség: 50.026.200 Ft
Támogatás: 37.262.200 Ft
Szükséges saját forrás: 12.764.000 Ft
Megvalósuló beruházás leírása: a teljes épület hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, valamint
megújuló energiaforrás bevonása (napelemek felszerelése).
A projekt (két épület) teljes költsége: 242.700.200 Ft
Támogatás: 209.036.072 Ft
Saját forrás: 33.664.128 Ft
A 33.664.128 Ft összegű saját forrás biztosításához kapcsolódóan az Önkormányzat
költségvetési rendeletének módosítására van szükség.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fent bemutatott pályázat benyújtását, a kapcsolódó
költségvetési rendelet módosítását, nyertes pályázat esetén pedig a megvalósítását támogatni
szíveskedjen.
Budapest, 2016. május 17.
dr. Bácskai János s.k.
polgármester
Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy:
1) pályázatot nyújt be a KEHOP-5.2.9 „Pályázatos épületenergetikai felhívás a középmagyarországi régió települési önkormányzatai számára” pályázati felhívásra
„Önkormányzati Épületek Épületenergetikai Fejlesztése Ferencvárosban” címmel, és a
pályázat megvalósításához a 33.664.128 Ft összegű saját forrást biztosítja,
2) felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési rendelet módosításának
II. fordulójában „Önkormányzati Épületek Épületenergetikai Fejlesztése
Ferencvárosban” című pályázat megvalósításához szükséges 33.664.128 Ft összegű
saját forrás átvezetéséről az általános tartalék terhére gondoskodjon,
3) felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához kapcsolódó, valamint a
támogatás elnyerése esetén a végrehajtással összefüggő szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Határidő: 2016. június 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

