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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
KEHOP-5.4.1 számú, „Szemléletformálási programok” című pályázati felhívást a Környezeti 
és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága 
hirdette meg, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési 
keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat alapján. 
 
A felhívás célja az energiatudatos gondolkodás és a kapcsolódó viselkedésminták és szokások 
elterjesztése. A konkrét cél, hogy a lakosság szélesebb körben megismerhesse az 
energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási 
megoldásokat, lehetőségeket, illetve változzanak a lakosok ezekkel kapcsolatos fogyasztói és 
társadalmi beállítódásai. 
Az információs, szemléletformáló programsorozatokkal, kampányokkal, képzésekkel, 
közösségi együttműködések megvalósításával a felhívás hozzájárul a kompetens és felelős 
magatartás elterjedéséhez, az energiatudatos életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű 
elterjesztéséhez, valamint kapcsolódó nem formális tanulási helyzetek ösztönzéséhez és végső 
soron a megújuló energia-felhasználás növekedéséhez és az energiafelhasználás 
csökkentéséhez.  
 
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 
 

A) Energiatakarékosság és energiahatékonyság. 
 

1. A hazai lakóépület-állomány állapotából fakadó költségoldali és épület-
egészségügyi hatásokra való figyelemfelhívás. 

2. Épületeke korszerűsítési lehetőségeinek, azok várható költség-haszon értékeinek, 
és az azokhoz elérhető támogatások ismertetése. 

3. Az energiahatékonysági beruházásoknak, mint befektetéseknek a bemutatása. 
4. Az egyéni energiafogyasztás mértékére és összetételére vonatkozó ismeretek 

átadása. 
5. Energiaigények csökkentésére való figyelemfelhívás, továbbá az odafigyelést vagy 

kisebb beruházást igénylő energia-megtakarítási és energiahatékonysági 
tanácsadás, különös tekintettel a fűtési és energiatudatos lakáskorszerűsítési 
energiahatékonyságra. 

 
B) Megújulóenergia – felhasználás 
 

1. A lakosság által alkalmazható megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos ismeretek 
átadása, különös tekintettel az alábbi szempontokra: 

• megújuló energiaforrások típusai és alkalmazása; 
• energiahatékonyság és megújulóenergia - hasznosítás egymáshoz való 

viszonya 
• tényleges költségek és hasznok, továbbá megtérülés; 
• a technológiáktól és a kivitelezőtől elvárható minőségek és garanciák 

2. A szolgáltatóktól vételezhető, megújuló alapú energiaszolgáltatásokkal 
kapcsolatos információk átadása. 

3. Helyi megújuló potenciálokkal kapcsolatos tájékoztatás. 
 

 
 



 
 

Önállóan támogatható tevékenységek: 
• Intézményi, települési, illetve több településen átívelő, interaktív tematikus 

szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása. 
• települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása 
• települési/intézményi szereplők energiatudatos szemléletének terjesztésében való 

közreműködés ösztönzése, ennek keretében: tájékoztató 
előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érin tett 
intézmények munkavállalói számára. 

• gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységek közé 
integrálható, jó példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai 
előkészítése és lebonyolítása. 

 
A pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 
 

• Helyi önkormányzatok (GFO 321) 
 
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1000 M Ft.  
 
A kérelmek benyújtása online módon, elektronikus kitöltő programon keresztül volt 
lehetséges, 2016. október 3-tól 2016. október 14-ig, mivel a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 
53. § (1) bekezdése alapján, a támogatásra rendelkezésre álló keret kimerülésére tekintettel, az 
Irányító Hatóság a támogatás benyújtásának lehetőségét felfüggesztette. Komló Város 
Önkormányzata a támogatási kérelmét 2016. október 14-én benyújtotta. 
 
Célunk, hogy a célcsoport bővítse ismereteit, megtapasztalja a megújuló energiák 
felhasználásának lehetőségeit, megértse az energetikával kapcsolatos problémákat és konkrét 
lépéseket tegyen a fenntartható energiagazdálkodás irányába, ezzel is hozzájárulva az EU 
„20-20-20” célkitűzésének megvalósulásához. Tudást és ismereteket adunk át a célcsoport 
számára rendezvények, workshopok, fórumok, tanulmányi versenyek, szakkörök, online 
kommunikáció illetve demonstrációs eszközök alkalmazásával. Szakértők bevonásával 
kidolgozott egységes „knowhow tartalom” segítségével szeretnénk elérni, hogy bármilyen új 
érintett, szereplő bekapcsolódhasson a folyamatba és a projekt fenntartási időszakában is 
folytatódjon a megkezdett szemléletformálási munka. Célunk, hogy a célcsoport, a fiatalok, 
szüleik, családjaik, az épületek üzemeltetését végző vállalkozások munkavállalói, 
épülettulajdonosok, önkormányzati döntéshozók és mind az ipari, mind a szolgáltató szektor 
ügyvezetői, műszaki vezetői, döntéshozói részére energiatudatossági és ismeretterjesztési 
tevékenységeket valósítsunk meg 2 fő témakörben, az energiatakarékosság és 
energiahatékonyság, valamint a megújulóenergia-felhasználás tekintetében az alábbi szakmai 
tartalommal. A diákok bevonásával a szakkörök és a tanulmányi versenyek révén felmérésre 
kerül a település, térség megújuló energiára vonatkozó potenciálja, önkormányzati 
döntéshozókkal együtt átgondolásra kerül a települési Fenntartható és Energia és Klíma 
Akcióterv szakmai jelentősége szintén a végső fázisban workshop, közös munka keretében. 
Projektünk során a tudásátadáshoz az alábbi tevékenységeket valósítjuk meg:  

• települési rendezvénynapon energiatudatosságot népszerűsítő megjelenés, előadások 
és interaktív foglalkozásokkal egyaránt. 

• tájékoztató előadások, workshopok, fórumok megvalósítása  
• gyakorlatorientált helyi tanulmányi verseny szervezése  
• gyakorlatorientált, interaktív szakkörök 2 heti rendszerességgel  
• online jelenlét, honlap, közösségi oldalak használatával  
• helyi rendezvényeken kreatív játékos foglalkozások  



 
 

• demonstrációs eszközök alkalmazása  
A projektben a különböző programokról való folyamatos tájékoztatás érdekében a település 
honlapján egy aloldal kerül kialakításra az energiafogyasztók és a piaci szereplők részére, 
ahol többek között teret biztosítunk az energiahatékonysági és energiamegtakarítási 
módszerek bemutatására. 
 
A projektben Komló Város Önkormányzat számára igényelhető támogatás 5 000 000 Ft, 
melynek támogatási intenzitása várhatóan 100%-os. Amennyiben önerő igény lép fel, a 
pályázathoz kapcsolódó újabb előterjesztést a Képviselő-testület ismételten megtárgyalja. 
 
Az 1. sz. mellékletben az összefoglaló táblázat tartalmazza a projekt megvalósításához 
szükséges szolgáltatások és egyéb tevékenységek költségeit. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Gazdasági és településfejlesztési bizottság és a 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot 
támogatni szíveskedjék. 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési, 
valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a „KEHOP-5.4.1-Szemléletformálási programok megvalósítása Komlón” tárgyú 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Képviselő-testület a KEHOP-5.4.1 pályázati konstrukció keretében utólagosan 
jóváhagyja a, „Szemléletformálási programok megvalósítása Komlón” című 
pályázat benyújtását legfeljebb bruttó 5 000 000 forint beruházási összköltséggel. 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok megtételére 
és a szükséges dokumentumok aláírására. 
 

2.) A Képviselő-testület tudomással bír arról, hogy a KEHOP-5.4.1 kódszámú, 
„Szemléletformálási programok” című pályázati felhívás alapján a 
Szemléletformálási programok megvalósítása Komlón 100%-os alap támogatási 
intenzitás mellett valósítható meg.  
 

3.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy amennyiben a részletes dokumentáció 
összeállítása során a pályázatban szakmai tartalom változása következik be, illetve 
önerő igény lép fel, a pályázathoz kapcsolódó újabb előterjesztést ismételten 
megtárgyalja. 
 

 
Határid ő:   értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
    
    
 
K o m l ó, 2016. október 21. 
 
        Polics József 
        polgármester   
   



 
 

 
1. sz. melléklet 

 
 
 
 
 

Költség megnevezés Bruttó összesen 

Projekt megvalósítás 

Megvalósíthatósági Tanulmány 225 000 Ft 

Projektmenedzsment  125 000 Ft 

Nyilvánosság 25 000 Ft 

Demonstráció eszköz 775 000 Ft 

Informatikai fejlesztés 750 000 Ft 

Projekt során megrendezésre kerülő programok 

Egy hetes workshop 550 000 Ft 

Rendezvénynapon interaktív foglalkozás 325 000 Ft 

Tájékoztató napok, tanácsadói napok 200 000 Ft 

Fórumok 300 000 Ft 

Szakkörök (kéthetente) 500 000 Ft 

Tanulmányi verseny 500 000 Ft 

Marketing tevékenység 725 000 Ft 

Projektköltség összesen 5 000 000 Ft 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 


