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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő kifogásolja a közelmúltban kiírt
energetikai korszerűsítésre irányuló kormányzati
pályázatban a pályázattal érintett épületek körének
meghatározását. Álláspontja szerint a pályázat
szövege vagyoni alapon különbözteti meg a pályázni
kívánókat, amely sérti az Alaptörvény XXII. és XIX.
cikkelyét.
Véleménye szerint a kevesebb külső
határoló felület miatt indokolt lehetne a
megkülönböztetés
a
pályázható
források
mértékében a családi házak javára, de a családi házak
teljes kiemelése nem elfogadható.

lezárt

Az Otthon Melege Programhoz kapcsolódó családi házak energiamegtakarítást
eredményező
korszerűsítésének,
felújításának
támogatása
konstrukcióban (továbbiakban: ZFR-CSH/2016 alprogram) meghatározott
jogosultak körének témájában benyújtott közérdekű bejelentést a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium megvizsgálta, és az alábbi tájékoztatást adta.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2014 szeptemberében indította el az
Otthon Melege Programot, mely programsorozat 2. és 3. alprogramjának keretén
belül legfeljebb 4 lakásból álló, nem iparosított technológiával épített lakóépület
részét képező lakás korszerűsítésére volt lehetőség.
A 2015. február 23. napján megjelent 4. alprogram a minimum 5, de a
maximum 60 lakással rendelkező társasházak komplex fejlesztéshez nyújtott
támogatást.
A programsorozat folytatásaként 2016. április 7. napján meghirdetett 6.
alprogram célja a hagyományos technológiával épült családi házak energetikai
korszerűsítése és felújítása.
A Pályázati Útmutató 3.3 Pályázattal érintett épületek köre pontjában
került meghatározásra a pályázattal érintett lakások száma az alábbiak szerint:
„A pályázat keretén belül az 1996 előtt, hagyományos technológiával épült,
és 1995. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező egy lakásos, a
pályázat benyújtását megelőzően használatban lévő (lakott), pályázatot benyújtó
magánszemély tulajdonában álló, legfeljebb 135 m2 fűtött alapterülettel rendelkező
lakóépületek (családi házak) energetikai felújítására igényelhető támogatás."
A pályázói kör meghatározása a támogatást nyújtó, jelen esetben a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium hatáskörébe tartozik.
A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia előkészítésének keretei közt lezajlott
a magyarországi épületállomány energetikai állapotának részletes, komplex módon
történő felmérése, melyben meghatározásra került a felújításra leginkább rászoruló
épülettípusok köre is. Az egyes pályázati lehetőségek meghirdetése a felmérés
eredményének figyelembevételével, a források rendelkezésre állásának
függvényében, szakaszosan történik.
A családi házak korszerűsítésére meghirdetett pályázatra több mint 4.000
db érvényes pályázat került benyújtásra, mely pályázatok feldolgozása folyamatosan
zajlik.
Ugyanakkor az Otthon Melege Programsorozat nem zárult le, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium a beérkezett észrevételeket megvizsgálva olyan pályázati
rendszert törekszik kialakítani, amely mindenki számára biztosítja a támogatáshoz
történő hozzáférés lehetőségét, minél szélesebb lakossági kör igényeinek megfelel.

