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Kérem engedje meg, hogy felhívjam szíves figyelmét arra, hogy megjelent az
energiahatékonyságról szóló T/4285. számú törvényjavaslat.
A törvényjavaslat célja a 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv (a továbbiakban: Irányelv) átültetéséhez szükséges, törvényi szintű új szabály
megalkotása.
A 2012. október 25-én elfogadott Irányelv célja, hogy egy olyan intézkedésekből álló
közösségi keretrendszert hozzon létre, amely biztosítja az energiahatékonyságnak az Európai
Unió egészében történő előmozdítását, ezen keresztül pedig az Európai Unió 2020-ig elérendő
20%-os energiahatékonysági célkitűzésének teljesülését.
Az Irányelv a tagállamok vonatkozásában arra is utal, hogy a tagállamoknak bátorítaniuk kell
a települési önkormányzatokat és más közintézményeket arra, hogy fogadjanak el integrált
és fenntartható, egyértelmű célkitűzéseken alapuló, egy szélesebb körű éghajlatváltozási vagy környezetvédelmi terv részét képező energiahatékonysági terveket, vonják
be a lakosságot azok kidolgozásába és végrehajtásába, valamint megfelelően tájékoztassák
őket e tervek tartalmáról és a célkitűzések elérése felé tett előrehaladásról.
- Az Irányelv ugyancsak utal arra, hogy a tagállamoknak regionális és helyi szinten is arra kell
ösztönözniük a közintézményeket – megfelelően figyelembe véve azok hatáskörét és
igazgatási felépítését –, hogy követve központi kormányzatuk példáját, kizárólag magas
energiahatékonyságú termékeket, szolgáltatásokat és épületeket vásároljanak. A
tagállamoknak ösztönözniük kell a közintézményeket, hogy a jelentős energia-vonatkozású
szolgáltatási szerződésre irányuló közbeszerzéseik során mérjék fel a hosszú távú
energiamegtakarítást eredményező, hosszú távú energiahatékonyság-alapú szerződések
megkötésének lehetőségét.
Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
6/A.§ rendelkezései alapján az energia-megtakarítási célú hazai vagy uniós pályázati forrás
vagy a központi költségvetésből származó támogatás igénybevételével megvalósuló
bármilyen rendeltetésű
a) meglévő épület nem jelentős mértékű felújítása esetén az építési-szerelési munkával érintett
épületelemek energetikai jellemzőinek meg kell felelniük az 1. melléklet V. részében és az 5.
melléklet I. részében,
b) új épület építése vagy meglévő épület jelentős mértékű felújítása esetén az épület
energetikai jellemzőinek meg kell felelniük az 1. melléklet IV. és V. részében és az 5.
melléklet I-III. részében meghatározott követelményeknek.

Meg kívánjuk jegyezni, hogy az Irányelvben hivatkozott felmérés eredménye tehát
megfelelő információt nyújt az energetikai célú beruházások megvalósításához, valamint
az EU-s és nemzeti pályázati források optimális felhasználásához.
Utalni kívánunk továbbá arra is, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés b) pontja
alapján a belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége körében ellátandó feladata
elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon
megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók
valódiságát.
Tekintettel a fentiekre tisztelettel jelezni kívánjuk, hogy vállaljuk
- a hivatkozott éghajlat- változási vagy környezetvédelmi terv, illetve annak részét képező
energiahatékonysági terv előkészítésében (azt megalapozó kockázati tényezők felmérése,
elemzése) történő közreműködést,
- az előbbiek előkészítését, megvalósítását célzó pénzügyi és jogi közreműködést.
Álláspontunk alapján a környezetvédelmi terv, illetve annak részét képező
energiahatékonysági terv költségei a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény 58.§ rendelkezései alapján a települési önkormányzati környezetvédelmi
alapból is finanszírozható.
További kellemes napot kívánok!

Üdvözlettel:

Dr.Hosszuné Szántó Anita
Vezető tisztségviselő
SZÁNTÓ ÉS TÁRSA
www.szantoestarsa.hu
megbízásából
Dr.Hosszú Károly
Ügyvéd
www.drhosszu.hu

