
Beleg Község Önkormányzata 
Polgármesterétől 
7543 Beleg, Kossuth utca 97. 
Tel.: 82/385-454 
E-mail: hivatal@beleg.hu 

ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. május 22.-i ülésére 

Tárgy: Energiamegtakarítási intézkedési tervek elfogadása. 

Tisztelt Képviselő-testület!  

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 2016. decemberi módosítását 
követően az önkormányzatok számára kötelező feladatként jelent meg, hogy a tulajdonukban 
lévő közintézményekre öt évente energiamegtakarítási intézkedési tervet kell készíteniük és 
azt a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája részére meg kell küldeniük, 
először 2017. március 31-ig. A terv teljesítéséről minden év március 31-ig jelentést kell 
küldeni a Nemzeti Energetikusi Hálózat számára. 

„11/A. § A közintézmények tulajdonában és használatában álló, közfeladat ellátását szolgáló 
épület üzemeltetéséért és fenntartásáért felelős szervezet vezetője:  

a) ötévente a Hivatal által elkészített és az energiahatékonysági tájékoztató honlapon 
közzétett minta szerinti energiamegtakarítási intézkedési tervet készít, amit a készítés 
évében március 31-ig köteles megküldeni a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg 
illetékes irodája felé;  

b) végrehajtja az energiamegtakarítási intézkedési tervet, a teljesítésről évente jelentést 
készít, amit a tárgyévet követő év március 31-ig megküld a Nemzeti Energetikusi 
Hálózat területileg illetékes irodája felé;  

c) a Nemzeti Energetikusi Hálózat által működtetett online felületen az e törvény 
végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint bejelenti az épületre 
vonatkozó energiafogyasztási adatokat;  

d) gondoskodik az energiahatékonysági tájékoztató honlapon közzétett módszertan 
alapján az épület használóinak energiahatékonysági szemléletformálásáról és a b) 
pont szerinti éves jelentésben erről beszámol;  

e) együttműködik a Nemzeti Energetikusi Hálózattal az a)-d) pontban meghatározott 
feladatok ellátása során,  

f) feltölti az épületre vonatkozó, a Nemzeti Épületenergetikai Rendszerben nyilvántartott 
energetikai adatokat az online felületen elérhető Nemzeti Épületenergetikai 
Rendszerbe és együttműködik a Nemzeti Épületenergetikai Rendszer kezelésével 
megbízott szervezettel, amely szervezet korlátlan hozzáférést biztosít a Nemzeti 
Épületenergetikai Rendszerhez az energiapolitikáért felelős miniszter számára, az 
energiapolitikáért felelős miniszter ezen törvényben és a végrehajtására kiadott 
rendeletekben meghatározott feladatai ellátása céljából.”  
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Az intézkedési terv célja a közintézmények energiafelhasználásának optimalizálása. A 
közintézményeknek fel kell mérniük épületeik jelenlegi energetikai állapotát, ami alapján meg 
kell határozni a tervezett energiahatékonysági intézkedéseket, azok ütemezését, illetve az 
egyes intézkedések által elérhető energiamegtakarítást. Elsősorban a beruházást nem igénylő 
vagy kisebb beruházási igényű energiafelhasználást csökkentő lehetőségeket kell feltárni. 

Az Intézkedési tervet az alábbi intézményekre kell készíteni: 

Melléklet: Energiamegtakarítási intézkedési terv intézményenkénti bontásban. 

Határozati javaslat: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (V. 22.) 
önkormányzati határozata az energiamegtakarítási intézkedési tervek elfogadásáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 
mellékletét képező Energiamegtakarítási intézkedési terveket. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

Beleg, 2017. május 16. 

 ……………………………… 
 Tamás Csaba 
 polgármester 

Sorsz. Név Cím

1. Belegi Pitypang Óvoda 7543 Beleg Rákóczi utca 163.

2. Polgármesteri hivatal 7543 Beleg Kossuth utca 97.

3. Háziorvosi rendelő 7543 Beleg Kossuth utca 97.

4. Közösségi ház 7543 Beleg Kossuth utca 96.

5. Kultúrház 7543 Beleg Petőfi utca 52.


