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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2012. december 20-i ülésére 
 
 
Tárgy: Szándéknyilatkozat a KEOP-2012-5.5.0 pályázati felhívás keretében pályázat 
beadására és az önerő biztosítására 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2012. december közepén régiónkban megjelent az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet 
és Energia Operatív Programja keretében épületenergetikai fejlesztésekre vonatkozó pályázati 
felhívás. A pályázatokat 2013. január 21. után lehet benyújtani, ennek keretében intézményi 
energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása érdekében végzett beruházások 
támogatására lehet támogatást igényelni. A Gazdasági Intézmény és a Polgármesteri Hivatal 
Városüzemeltetési Osztályának javaslatai alapján Önkormányzatunk az alábbi beruházások 
támogatására nyújtana be pályázatot: 
 
Szűcs Sándor Általános Iskola 
A tervezett projekt helyszíne: Szűcs Sándor Általános Iskola (1044 Budapest, Ugró Gyula sor 1-
3.; hrsz: 76331/193). 
A projekt címe: A Szűcs Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése, a biomassza alapú 
hőtermelés feltételeinek kialakítása. 
A projekt tartalma: az épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje, gépészeti korszerűsítések, 
kazánok cseréje. 
Pályázati konstrukció: Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva (KEOP-2012-5.5.0/B). 
A beruházás becsült bruttó költsége: 317,5 millió Ft. 
A pályázat elnyerése esetén az önerő mértéke min. 15%. 
 
Bajza József Általános Iskola, Leiningen Tagóvoda, Leiningen Utcai Bölcsőde 
A tervezett projekt helyszínei: 

Bajza József Általános Iskola (1046 Budapest, Bajza József utca 2.; hrsz: 73302). 
Leiningen Tagóvoda (1046 Budapest, Leiningen K. u. 1.; hrsz: 73303), 
Leiningen Utcai Bölcsőde (1046 Budapest, Leiningen u. 5.; hrsz: 73303). 

A projekt címe: Bajza József Általános Iskola, Leiningen Tagóvoda, Leiningen Utcai Bölcsőde 
energetikai korszerűsítése, a biomassza alapú hőtermelés feltételeinek kialakítása. 
A projekt tartalma: az épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje, gépészeti korszerűsítések, 
kazánok cseréje. 
Pályázati konstrukció: Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva (KEOP-2012-5.5.0/B). 
A beruházás becsült bruttó költsége: 184,15 millió Ft. 
A pályázat elnyerése esetén az önerő mértéke min. 15%. 
 
UTE Szilágyi úti Atlétikai Centrum 
A tervezett projekt helyszíne: UTE Szilágyi úti Atlétikai Centrum (1046 Budapest, Szilágyi u. 30.; 
hrsz: 76334/7). 
A projekt címe: Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása az Újpesti Torna Egylet 
Szilágyi utcai sporttelepén. 
A projekt tartalma: Fényforrások és kapcsolódó rendszerek energiatakarékos korszerűsítése. 
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Felhasználni kívánt pályázati forrás: Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása (KEOP-2012-5.5.0/A). 
A beruházás becsült bruttó költsége: 45 millió Ft. 
A pályázat elnyerése esetén az önerő mértéke min. 15%. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézmények energetikai 
korszerűsítése érdekében döntsön a pályázaton való részvételről és a szükséges önerő 
biztosításáról. 
 
 
Újpest, 2012. december 20. 
 

Dr. Molnár Szabolcs 
 
 
 
Határozati javaslat : 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy támogatja „A Szűcs Sándor Általános Iskola energetikai 
korszerűsítése, a biomassza alapú hőtermelés feltételeinek kialakítása” című projekt KEOP-
2012-5.5.0/B energetikai pályázat keretében történő benyújtását, és a program 
megvalósításához szükséges önerőt a 2013. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy támogatja „Bajza József Általános Iskola, Leiningen 
Tagóvoda, Leiningen Utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése, a biomassza alapú hőtermelés 
feltételeinek kialakítása” című projekt KEOP-2012-5.5.0/B energetikai pályázat keretében 
történő benyújtását, és a program megvalósításához szükséges önerőt a 2013. évi 
költségvetésében biztosítja. 
 
Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy támogatja „Világítási rendszerek energiatakarékos 
átalakítása az Újpesti Torna Egylet Szilágyi utcai sporttelepén” című projekt KEOP-2012-
5.5.0/A energetikai pályázat keretében történő benyújtását, és a program megvalósításához 
szükséges önerőt a 2013. évi költségvetésében biztosítja. 
 
 
Határidő: 2013. január 21. 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 


