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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A Veszprém Megyei Önkormányzat, mint konzorciumi vezető, Ajka, Balatonfüred, Pápa, 
Tapolca és Várpalota városok önkormányzatai részvételével a Terület és Településfejlesztési 
Operatív program keretében meghirdetett „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése” TOP-3.2.1-16 című pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be a településekre 
vonatkozó Fenntartható Energia és Klímaakcióterv (SECAP) elkészítésére. 
Az önkormányzatok 2019. őszén elfogadták Fenntartható Energia és Klímaakciótervüket 
(SECAP) és a Kibocsátásleltárukat (BEI). Döntöttek arról, hogy csatlakoznak a 
Polgármesterek Szövetségéhez (Covenant of Mayors) és vállalták, hogy 2030-ig 40%-kal 
csökkentik a város CO2 kibocsátását. 
 
Az Európai Unió a cél elérése mellé egyre több forrást rendel. Ezek egy része a hazai 
pályázati rendszerben, más része közvetlen uniós forrásként érhető el. Mivel egyre 
korlátozottabb a hazai források elérhetősége, ezért inkább a központi források felé kell 
fordulnia a városnak, de ezen források már nagyobb léptékűek és egyedül egyik hazai város 
sem tud eredményesen pályázni. 
 
A 2019. novemberi ülésünkön hozott 179/2019. (XI.29.) határozatunkban az ezzel 
kapcsolatos tárgyalásokra, partnerkeresésre (a településfejlesztési és szakmai szervezetekkel 
közös, közvetlen uniós támogatású projektek előkészítésére, amelyek a középületek, 
társasházak, az energetikai rendszerek korszerűsítésére, az elektromos közösségi közlekedés 
fejlesztésére irányulnak) felkérést is kaptam. 
 
A korábbi megyei SECP partnervárosokkal (Ajka, Balatonfüred, Pápa, Várpalota) összefogva 
2020. szeptember 9-én Balatonfüreden közös tanácskozást folytattunk az EUCF - European 
City Facility - Városokkal a városokért – helyi fenntartható energetikai beruházások 
támogatása című, az egész Európai Uniót átölelő programról, amely a települések energetikai 
projektfejlesztéseit támogatja. 
 
Az EU City Facility (EUCF) egy olyan új támogatási eszköz, amelyet a Horizont 2020 
kutatási és innovációs keretprogram hozott létre annak érdekében, hogy segítse a városokat a 



fenntartható, energiahatékonyságot és a megújuló energia alkalmazását célzó beruházásokban 
rejlő lehetőségek kiaknázásában. 
Ez a célkitűzés kapcsolódik a 2021-2027-es időszak hazai, a tervezett 
területfejlesztési/regionális operatív programokban várhatóan megjelenő városfejlesztési 
prioritásokhoz is.  
Az eszköz célja, hogy pénzügyi, technikai és jogi segítséget nyújtson a városoknak olyan 
beruházási koncepciók kidolgozásához, amelyek alkalmasak befektetői (vagy akár közvetlen 
és hazai EU-s) források bevonására az energiahatékonyság és a megújuló energia terén 
tervezett beruházásaikhoz.  
 
A teljes rendelkezésre álló keretből összesen 200 európai város és önkormányzat részesülhet 
testreszabott, gyors és egyszerűsített pénzügyi támogatásban pályázatonként 60 000 euró 
átalányösszeg, valamint szakértői támogatás formájában, fenntartható energiabefektetésekkel 
kapcsolatos beruházási koncepciók kidolgozására. 
 
Ezek a támogatás keretében kidolgozandó, nemzeti nyelven elkészítésre kerülő beruházási 
koncepciók a későbbi, teljes körű üzleti és pénzügyi tervek felé vezető út első lépését jelentik, 
és céljuk elősegíteni a további finanszírozási forrásokhoz való hozzáférést is.  
A támogatási konstrukció településmérettől függetlenül valamennyi önkormányzat, valamint 
az önkormányzatok / helyi önkormányzatok formális és informális csoportosulásai számára 
nyitott. Fontos, hogy a támogatható városoknak jóváhagyott fenntartható energia és klíma 
akciótervvel (SECAP) kell rendelkezniük. Ez a feltétel esetünkben már biztosított. 
 
Az első felhívás 2020. május 25-én nyílt meg, a pályázat benyújtásának határideje 2020. 
október 2. (ezt további három felhívás követi, 2021 tavaszán, 2021 őszén és 2022 tavaszán). 
A közép-európai régióban (amelybe Magyarország is tartozik) a tervek szerint 11 várost 
támogatnak az első felhívás keretében. A webszeminárium és az útmutató alapján több 
településre kiterjedő nagyobb energetikai fejlesztések előkészítését támogatják, országosan 1-
2 db pályázat nyerhet.  
 
A projekt időtartama 1+2 év. Az első évben a városok feladata a beruházási koncepció 
kidolgozása a kapott támogatásból, az azt követő két évben pedig a megvalósítás feltételeinek 
kialakítása. Úgy a kidolgozáshoz, mint az azt követő szakaszhoz az EUCF – az 
átalányösszegű pénzügyi támogatás mellett – szakértői támogatást és útmutatást, az 
önkormányzat részéről résztvevő személyek számára kapacitásfejlesztést nyújt, 
rendezvényeket és promóciós eseményeket szervez.  
A koncepció kidolgozása során támogatható tevékenységek: megvalósíthatósági 
tanulmányok, mérnöki, jogi, pénzügyi elemzések, társadalmi, piaci kutatások, tanulmányok 
elkészítése.  
 
Javaslatom, hogy a korábbi megyei SECAP partnervárosokkal, Ajka, Balatonfüred, Pápa, 
Várpalota önkormányzataival összefogva közös pályázatot nyújtsunk be az EUCF programra, 
annak érdekében, hogy a településeink a Fenntartható Energia és Klíma Akcióterveikben 
(SECAP) foglalt célkitűzéseket megvalósíthassák. 
 
A településekkel egyeztetve Ajka Város Önkormányzata lenne a konzorciumvezető település. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat elfogadásával támogassuk a 
konzorciális pályázat benyújtását. 
Egyúttal felhatalmazást kérek a szükséges nyilatkozatok megtételére, aláírására. 
 
 



           HATÁROZAI JAVASLAT 
 

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ajka 
Város Önkormányzata vezetésével konzorciumi formában 
pályázatot nyújt be az Európai Unió Horizont 2020 kutatási 
és innovációs keretprogramjában meghirdetett „EUCF - 
European City Facility - Városokkal a városokért – helyi 
fenntartható energetikai beruházások támogatása” című 
pályázati felhívásra. 
 
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy a 
pályázat benyújtásához a konzorciumi megállapodást aláírja 
és a szükséges nyilatkozatokat megtegye. 

 
Határidő:  2020. október 2. 
Felelős:  polgármester 

 
 
 
 

 Tapolca, 2020. szeptember 22. 
 

 
       Dobó Zoltán  
       polgármester 
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