
ELŐTERJESZTÉS 

 

Energiatudatos/Energiahatékony Önkormányzat 2019 pályázaton történő részvételről 

 

1. előterjesztés száma: 39 /2019 

2. előterjesztést készítő személy neve: Fábián Róbert 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet – határozati javaslat 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: -  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit (MI6) Kft. 2011 óta a hazai zöld gazdasági 

szakmapolitikai stratégiaalkotás meghatározó szereplője. Számos egyéb tevékenység mellett a 

Dr. Áder János köztársasági elnök által fővédnökölt és az Európai Bizottság által a legjobb 

három uniós energiahatékonysági program egyikének választott Virtuális Erőmű Program 

működtetője, partnerségben az NFFT-vel, a KEH-el, a BM-el, az ITM-el és a PM-el, valamint 

az EMMI-vel, ahol a Fenntarthatósági Témahét tartalmát szolgáltatják 2016 óta. A Virtuális 

Erőmű Program fenntarthatósági pályázatokat működtet vállalatok, intézmények, iskolák, 

valamint önkormányzatok részére, melyeket évente kétszer a Parlamentben megrendezett 

Díjátadó Gálákon díjaznak. 

2019-ben két pályázat került meghirdetésre 

1. Energiatudatos Önkormányzat Címet kaphatnak azok az önkormányzatok, amelyek 

kész tervekkel és ezekre épülő benyújtott pályázatokkal, így erős elkötelezettséggel 

rendelkeznek az energiatudatosság iránt. 

2. Energiahatékony Önkormányzat Díjat kaphatnak azok az önkormányzatok, amelyek a 

kész terveken és benyújtott pályázatokon túl megvalósított és lezárt energetikai 

beruházásokkal, így mérhető megtakarításokkal vagy mérhető megújuló 

energiatermeléssel rendelkeznek. 

A teljes és igazolhatóan hiteles adatokat bemutató, így sikeres pályázat eredményeképpen 

nyertes önkormányzatok egy éven át használhatják az Energiatudatos / Energiahatékony 

Önkormányzat címet. Az Energiatudatos / Energiahatékony Önkormányzatok címeiket és 

díjaikat 2019. március 6- án, a Parlamentben vehetik át a köztársasági elnök által fővédnökölt 

program keretében egy nemzetközi, sajtónyilvános Díjátadó Gála keretében. 

Tekintettel a pályázat szűkös beadási határidejére (2019. 02. 25.) Hivatalunk a pályázatot 

elkészítette, azt a 2. pályázati konstrukcióra benyújtotta. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtását utólagosan jóváhagyni 

szíveskedjen.  

 

Bicske, 2019. február 25. 

Pálffy Károly 

polgármester  



 

1. melléklet a 39 /2019 számú előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Energiatudatos/Energiahatékony Önkormányzat 2019 pályázaton történő 

részvételről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft közreműködésével kiírt tárgyi 

pályázaton való részvételt támogatja, a pályázaton elnyerhető Energiahatékony 

Önkormányzat címet megpályázza, 

 

2. felhatalmazza polgármestert az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében szükséges 

valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére. 

 

Határidő: 2019.02.28. 

Felelős: polgármester 

 


