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Előterjesztés 

a képviselő-testület 2016. augusztus 2-i soron kívüli ülésére 

Tárgy: Pályázat benyújtása az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi 
szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására – KEHOP-5.4.1  

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) keretében 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok 
Irányító Hatósága felhívást tett közzé „az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, 
helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására – Szemléletformálási programok” 
címmel, KEHOP-5.4.1 kódszámmal. 

Az Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Terv kiemeli, hogy a 
Magyarországon az egyre nagyobb számban megvalósuló energetikai korszerűsítések mellett, 
az energiahatékonysági potenciálok fokozottabb kihasználása, a forrásfelhasználás 
hatékonyságának növelése érdekében nélkülözhetetlen az általános érdeklődés felkeltése, a 
fogyasztók megfelelő információkkal való ellátása. 
A célok teljesítése érdekében szükséges a struktúraváltás az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
társadalmi berendezés, a fenntartó fejlődés felé való elmozdulás érdekében. Az alacsony szén-
dioxid kibocsátású gazdaság azonban nem valósítható meg a lakosság aktív szerepvállalása 
nélkül, ezért szemléletformálásuk kiemelt jelentőségű. 
A felhívás célja ennek megfelelően 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, leehetőségeket, 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 a kapcsolódó nem formális tanulási helyzetek ösztönzésével és 
végső soron a megújuló energia-felhasználás növekedéséhez és az energiafelhasználás 
csökkentéséhez. 

Az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő szemléletformálás célterületei: 
- energiatakarékosság és energiahatékonyság 
- megújuló energia-felhasználás 

  
Segesd Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által igényelendő vissza 
nem térítendő támogatás összege: 20 millió Ft. 
Az igényelendő vissza nem térítendő támogatás mértéke: 100 % 
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Az Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani energiatudatos gondolkodást és 
életmódot elősegítő szemléletformálási programok megvalósításának támogatására. 

A fentiek alapján kérem a javaslat megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (….) önkormányzati 
határozata szemléletformálási programok megszervezéséhez biztosított pályázat 
benyújtásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
pályázatot nyújt be energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő 
szemléletformálási programok megvalósítására, 20 millió Ft vissza nem térítendő, 100 
%-os támogatási intenzitású támogatás elnyerésére. A pályázat benyújtására a 
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében kiírt „az 
energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő 
szemléletformálás megvalósítására – Szemléletformálási programok” című 
KEHOP-5.4.1 kódszámú pályázati felhívás alapján kerül sor. 

2./ A képviselő-testület kinyilatkozza, hogy nyertes pályázat esetén a támogatás 
összege, azaz maximum 20 millió forint beépítésre kerül, az önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletébe.  

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1./ pontja 
szerinti pályázati eljárással kapcsolatos dokumentumokat, szerződéseket és azok 
esetleges szükséges módosításait aláírja. 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Péntek László polgármester 

Segesd, 2016. augusztus 1. 

       Péntek László 
        polgármester 


