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Fotovoltatikus rendszerek kialakítása KEOP-2014-4.10.0/N pályázat  

 

 

2014. június 20-án KEOP pályázatot írtak ki napelemes rendszerek kiépítésére, melyekre csak 

önkormányzatok, vagy költségvetési intézményeik pályázhattak.  

 

A képviselő-testület 65/2014. (VI.26.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy a 

pályázaton indulni kíván, 3 épület energiafogyasztásának csökkentése érdekében, az 

Önkormányzat épülete ( Gyár u. 2. ) , az Óvoda, valamint a Tornacsarnok villamos energia 

fogyasztásának kiváltása miatt. 

 

A pályázat nyert, arról megkaptuk az értesítést ( 1. számú melléklet )  , de egy decemberben 

meghozott kormányhatározat értelmében minden pályázót csak úgy támogatottak, hogy az 

addigi 100 %-os finanszírozású pályázat helyett , az egyes projektek elfogadott beruházási 

igénye nem haladhatja meg a nettó 500.000 Ft/kW fajlagos mértéket. 

 

A tervezett beruházás összköltsége: 30.247.472 Ft, a támogatott rész 24.797.075 Ft.  

 

Javasolom a képviselő-testület részére, hogy a nem támogatott összeget, 5.450.397 Ft-ot a 

2015.évi költségvetésben hagyjuk jóvá.  

 

Az előzetes számítások szerint a napelemes rendszer által évente megtakarított összeg: 

1.440.800 Ft , így nem egészen 4 év alatt megtérül az Önkormányzat által biztosított összeg. 

 

A projekt a pályázat során előzetes közbeszerzésen indult, melynek nyertese a Solar-Side Kft 

( 1172 Budapest, Dománd u. 6/b)  . lett.  A Kft tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a projekt 

megvalósítása során az alábbi újabb ( pályázat óta felmerült )  költségeket vállalja: 

- termékdíj, valamint távvezérelhető tűzvédelmi kapcsoló, melynek együttes becsült 

költsége: 3.950.322 Ft  

- a pályázatírói sikerdíj el nem számolható része : 716.313 Ft   

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Javasolom a projekt megvalósítását, és az önrész biztosítását. 
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…………………./2015.(….) önkormányzati határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a KEOP-

2014-4.10.0/N „ Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati kiíráson elnyert, 

csökkentett támogatás tartalom mellett is megvalósítja a projektet a következő megvalósítási 

helyekre vonatkozóan, az alábbi költségekkel: 

Pályázat: Napelemes rendszer telepítése Nagycenk településen 

 

Telepítési helyek 

- Nagycenk Nagyközség Önkormányzat épülete, Hivatal,  9485 Nagycenk, Gyár 

utca 2., Hrsz: 433/5 

- Nagycenki Aranypatak Óvoda épülete, 9485 Nagycenk, Szent Imre utca 2., 

Hrsz: 531/1 hrsz. 

- Sportcsarnok épülete , 9485 Nagycenk, Szent Imre utca 4., Hrsz: 530 hrsz. 

 

Projekt teljes költsége: bruttó 30 247 472 Ft 

Projekthez igényelt támogatás összege: 30 247 472 Ft 

Projekthez megítélt támogatás összege a 1841/2014 (XII.29.) Kormány határozat 

értelmében: 24 797 075 Ft 

Projekthez biztosított teljes önerő összege: 5 450 397 Ft 

 

A projekt megvalósításához szükséges önerőt – melynek összege 5 450 397 Ft – az 

Önkormányzat a 2015. évi költségvetésében biztosítja. 

 

Felelős: Csorba János polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 
Nagycenk, 2015. február 16. 

 

 

 

       Csorba János 

 polgármester 


