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Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény kiegészült egy új 11/A §-sal, amely a 

közintézmények tulajdonában és használatában álló épületekkel kapcsolatos 

energiahatékonysági feladatokat szabályozza. A közfeladat ellátását szolgáló épület 

üzemeltetéséért és fenntartásáért felelős szervezet vezetőjének ötévente energiamegtakarítási 

intézkedési tervet kell készítenie, emellett gondoskodnia kell az épület használóinak 

energiahatékonysági szemléletformálásáról is. 

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.  

Az intézkedési terv célja a közintézmények energiafelhasználásának optimalizálása. A 

közintézményeknek fel kell mérniük épületeik jelenlegi energetikai állapotát, amely 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 energiamegtakarítási intézkedési terveket ötévente a Nemzeti Energetikusi Hálózat 

területileg illetékes irodája számára kell megküldeni, első alkalommal 2017. március 31-ig. A 

terv teljesítéséről minden év március 31-ig jelentést kell küldeni a Nemzeti Energetikusi 

Hálózat számára. 

A középületek felhasználóinak szemléletformálását módszertan segíti, mely a 

szemléletformálási intézkedések meghatározásához szükséges szempontokat sorolja fel, 

valamint támpontot ad a célok és azok eléréséhez vezető módszerek, intézkedések, illetve 

kampányelemek meghatározásához és az ezeket összefoglaló közös akcióterv kidolgozásához.  

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1012539?tkertip=4&tsearch=energiafogyaszt%c3%a1si*&page_to=1#ws2_0
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1012539#sid226560
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1012539#sid226560
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1012539#sid226048
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1012539?tkertip=4&tsearch=energiafogyaszt%c3%a1si*&page_to=1#sid227584


Tervet kell készíteni a vonatkozó jogszabály alapján a művelődési ház és a könyvtári 

szolgáltató helynek, valamint a háziorvosi rendelőnek is helyet adó önkormányzati épületre 

vonatkozóan.  

Fentiekkel összefüggésben indítványozom a határozati javaslat jóváhagyását.  

 

Nemesvámos, 2017. március 16. 

 Kötél Krisztina 

 jegyző 

Határozati javaslat: 

…../2017.(III.21.) számú határozat: 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az energiahatékonyságról 

szóló 2015. évi LVII. törvény által előírt energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítését 

szükségesnek tartja a  művelődési ház és a könyvtári szolgáltató helynek, valamint a 

háziorvosi rendelőnek is helyet adó önkormányzati épület vonatkozásában.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, továbbá az elkészült 

tervek jóváhagyására.  

 

Határidő: 2017. március 31. 

Felelős: Fertig József polgármester 

 


