
Óbecse  Község  Alapszabálya  (Óbecse  Község  Hivatalos  Lapja,  5/2019.  szám)  53.
szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, Az Óbecse község területén lévő családi házak és lakások
energetikai  felújítását  célzó,  a  termikus  burok,  hőtechnikai  berendezések  javítására  és  a
használati  meleg  víz  központi  előállítására  szolgáló  napkollektorok  beépítésére  vonatkozó
intézkedésekről szóló szabályzat JP1/22. (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2022. szám) 21.
szakasza,  valamint  Óbecse  Község  Községi  Tanácsának  Munkaügyrendje  (Óbecse  Község
Hivatalos Lapja, 1/2020. szám) 3. szakaszának 2. bekezdése és 41. szakaszának 1. bekezdése
alapján Óbecse Község Községi Tanácsa a 2022. 08. 11-én megtartott 99. ülésén meghozta a
következő 

H A T Á R O Z A T O T

I.
KIÍRJUK a Nyilvános felhívást a polgárok részvételére az Óbecse község területén lévő

családi  házak  és  lakások  energetikai  felújítását  célzó,  a  termikus  burok,  hőtechnikai
berendezések javítására és a használati meleg víz központi előállítására szolgáló napkollektorok
beépítésére vonatkozó vissza nem térítendő eszközök háztartások számára történő odaítélésére
a 2022. évben.

A polgárok részvételére vonatkozó felhívás szövege az Óbecse község területén lévő
családi  házak  és  lakások  energetikai  felújítását  célzó,  a  termikus  burok,  hőtechnikai
berendezések javítására és a használati meleg víz központi előállítására szolgáló napkollektorok
beépítésére vonatkozó vissza nem térítendő eszközök háztartások számára történő odaítélésére
a 2022. évben jelen Határozat szerves részét képezi.

II.
A  polgárok  részvételére  vonatkozó  felhívás  az  Óbecse  község  területén  lévő  családi

házak  és  lakások  energetikai  felújítását  célzó,  a  termikus  burok,  hőtechnikai  berendezések
javítására és a használati meleg víz központi előállítására szolgáló napkollektorok beépítésére
vonatkozó vissza nem térítendő eszközök háztartások számára történő odaítélésére a 2022.
évben eljárását Az energetikai felújítást célzó intézkedések megvalósításában illetékes bizottság
hajtja  végre  (a  továbbiakban:  Bizottság),  összhangban  a  Nyilvános  felhívással  a  polgárok
részvételére az Óbecse község területén lévő családi házak és lakások energetikai felújítását
célzó, a termikus burok, hőtechnikai berendezések javítására és a használati meleg víz központi
előállítására  szolgáló  napkollektorok  beépítésére  vonatkozó  vissza  nem  térítendő  eszközök
háztartások számára történő odaítélésére a 2022. évben és Az Óbecse község területén lévő
családi  házak  és  lakások  energetikai  felújítását  célzó,  a  termikus  burok,  hőtechnikai
berendezések javítására és a használati meleg víz központi előállítására szolgáló napkollektorok
beépítésére vonatkozó intézkedésekről  szóló  szabályzattal  JP1/22.  (Óbecse Község Hivatalos
Lapja, 5/2022. szám).

III.
Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában, Óbecse község

hivatalos honlapján, a nyilvános felhívás kiírását pedig be kell jelentetni az óbecsei Radio Active
d.o.o-ban és az Óbecsei TV-ben. A nyilvános felhívást Óbecse Község Hivatalos Lapjában való
megjelentetésének és Óbecse község hivatalos honlapjá való közzétételének napján tekintjük
kiírtnak.



I N D O K L Á S

Az Óbecse község területén lévő családi házak és lakások energetikai felújítását célzó, a
termikus  burok,  hőtechnikai  berendezések  javítására  és  a  használati  meleg  víz  központi
előállítására  szolgáló  napkollektorok  beépítésére  vonatkozószámú  intézkedések  és  az
Energiahatékonyságot  Ösztönző  és  Javító  Igazgatóság  JP  1/22  nyilvános  felhívása  alapján
(Óbecse  Község  Hivatalos  Lapja,  5/2022.  szám)  21.  szakasza  előírja,  hogy  Óbecse  Község
Községi Tanácsa hozza meg a Határozatot az község területén lévő családi házak és lakások
energetikai  felújítását  célzó  intézkedésekre  vissza  nem  térítendő  eszközök  odaítélésére
vonatkozó nyilvános felhívás kiírásáról. Ugyanez a szakasz előírja, hogy a nyilvános felhívást a
község honlapján teszik közzé, a nyilvános felhívás kiírását pedig bejelentik a helyi médiában. A
fent felsoroltak alapján a rendelkező rész szerint hoztuk meg a határozatot.

ÓBECSE KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA KÖZSÉGI TANÁCS
Ikt. szám: III 31-2/2022. Az ülés elnöklője
Kelt. 2022. 08. 11.      Községi elnökhelyettes
Ó B E C S E Svetlana Vuletić sk.


