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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
 

Tárgy : Az  Önkormányzati  és  Területfejlesztési  Miniszter  által  kiírt,  „A távhővel ellátott 
lakóépültek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas 
eszközök beszerelésének támogatására” (ÖKO-PROGRAM) című pályázatra 
beérkezett anyagok elbírálása 

 
 Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 2008. 02. 01-vel hirdette meg az ÖKO-
PROGRAMOT, melyhez Önkormányzatunk is csatlakozott.  
Önkormányzatunk másodszor is meghirdette, az ÖKO-PROGRAMHOZ való csatlakozás 
lehetőségét, a pályázat kiírása 2009. 03. 03. határidővel történt meg, a benyújtási határidő 
2009. május 29. napja. A pályázati felhívás a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti 
hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatása 
céljából került kiírásra. Pályázatot nyújthattak be  a társasházak és lakásszövetkezetek a saját 
tulajdonú, távhővel ellátott épületeik lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására, és 
mérésére alkalmas eszközök beszerelésére. 
 
A pályázati kiírás szerint csak olyan pályázat kaphat támogatást, melynek eredményeként a 
pályázat szerinti korszerűsítést követően a teljes épület, vagy teljes önálló fűtési egység 
valamennyi lakásában lévő fűtött helyiségeiben az önálló fűtési energiafogyasztás-
szabályozás műszaki feltételei biztosítottá válnak.  
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium kiírásának megfelelően a pályázatokat 
egylépcsős vagy kétlépcsős pályázati rendszer keretében lehet benyújtani. Önkormányzatunk 
azzal, hogy csatlakozott az ÖKO programhoz a kétlépcsős pályázati rendszer feltételeit 
teremtette meg Újpesten. 
 
A támogatás feltétele a miniszter támogató döntésének bemutatása. Ennek ismeretében az 
Önkormányzat a támogatást elnyert pályázóval szerződést köt, melyben meghatározza a 
támogatási összeg kifizetésének módját.  
A Képviselő-testületnek kötelezettséget kell arra vonatkozóan vállalni, hogy az állami 
támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét (bekerülési költség 15 %-a, 
de legfeljebb lakásonként 23.000.-Ft) a költségvetésben elkülöníti, mely a 2009 évi 
költségvetésben meg is történt.  
 
A beérkezett pályázatok adatait jelen előterjesztés melléklete tartalmazza. E szerint a 24 db 
érvényes pályázatra,  1548 lakásra az Önkormányzati támogatás összege: 25.817.676 Ft, mely 
saját forrásból kerül kifizetésre.  
 



Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a tavalyi pályázatra 25 db pályázat érkezett, 
abból 23 db volt érvényes,  a lakások száma; 3736 db volt. Az Önkormányzati támogatás 
összege: 65.556.230 Ft. A két pályázat összege: 91.381.363 Ft. 
A költségvetésben a pályázatra elkülönített összeg 100.000.000 Ft.  
 
Továbbá tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést a Városfejlesztési 
Bizottság 2009. 06. 22-i ülésén fogja megtárgyalni, a Bizottság határozatában foglaltakról a 
Képviselő-testületet az  ülés előtt tájékoztatni fogom. 
 
Határozati javaslat: 
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az 
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy dönt, hogy: 
- Az előterjesztés mellékleteként becsatolt táblázatban szereplő társasházak, és 
lakásszövetkezetek által benyújtott 24 db pályázatot érvényesnek minősíti, az abban foglaltak 
szerint. 
- Hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás lakásonként 23.000.- Ft, melyet vissza nem térítendő 
támogatásként saját forrásból biztosít. Az önkormányzati támogatás feltétele az 
önkormányzattal történő támogatási szerződés megkötése, mely csak a miniszter támogató 
döntésének bemutatása után köthető meg.  
- Kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az állami támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati támogatás összegét a költségvetésben biztosítja, melynek összege 25.817.676  
Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatást elnyert pályázóval az 
Önkormányzat a  támogató szerződést kösse meg.  

 
Felelős: A Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján.  

Budapest 2009. június 16. 

 
 
 
Dr. Trippon Norbert 

 
Készítette: Fekete Róza referens 
Háttéranyag a titkárságomon megtekinthető. 
 
 
 
Melléklet: 1 db táblázat 


