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ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. október 13-i ülésére 

 
Tárgy:  A lakóház-felújítási pályázat kiterjesztése napelem telepítésre 
 
Előterjesztő:    Torzsa Sándor önkormányzati képviselő 
 

Készítette:  Torzsa Sándor önkormányzati képviselő 
 

Előzetesen tárgyalja:  VIKB 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Főpolgármesteri Hivatal szeptember közepén jelentette be, hogy elkészült Budapest szolár 

térképe. Az elkészült alkalmazás minden budapesti épületnél megmutatja, milyen és mekkora 

teljesítményű napelem telepíthető a tetőre, és mekkora áramot lehet generálni vele.  

Kerületünkben sok éves hagyománya van a lakóház-felújítási pályázati rendszernek és 

Ferencváros mindig élenjárt az újszerű támogatási formák megteremtésében, ezért merült fel, 

hogy célszerű a társasházi pályázati rendszerűnket kibővíteni a napelem telepítésével is. 

A javaslatom célja, hogy 2023-ban próba jelleggel 50 millió forint erejéig kerüljön kiírásara a 

lakóház-felújítási pályázati rendszeren belül egy külön pályázat, aminek keretében a 

társasházak napelem telepítésére tudnak pályázni.  

Sajnos jelenleg nagyon minimális a kerületünkben a társasházakon telepített napelemek száma, 

pedig a jelenlegi piaci árú villamosenergia tarifák mellett akár 2-3 éven belül is megtérülhet a 

napelemes beruházás. 

Mivel sajnos nem elterjedtek a napelemek alkalmazásai a társasházainknál ezért fontos 

megjegyezni, hogy a pályázat alkalmas arra is, hogy megvalósuljon egy minta projekt a 

kerületben, ami segítséget nyújthat a többi társasháznak az ilyen irányú fejlesztések 

megvalósításában.  

Éppen ezért fontos, hogy már a pályázat beadása során az illetékes szakirodánk a Fővárosi 

Önkormányzat által megnyitott tanácsadóirodával együttműködve szakmai segítséget nyújtson 

a pályázni kívánó társasházaknak. 

 

Budapest, 2022. október 4. 

 

Tisztelettel: 

 

Torzsa Sándor s.k. 

önkormányzati képviselő 

 

 

 

 



Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a lakóház-felújítási 

pályázati rendszer kibővítésére, a …/2022. sz. előterjesztésben foglaltak alapján.  

Határidő: 2023. március 31. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 


