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Nagycenk, Iskola u. 4-6. sz. alatti próbateremnél napelemes rendszer kiépítése 
 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Az idei évben az Önkormányzatunk több nagy beruházást is végrehajt, melyben szerepel a Nagy-

cenki Széchenyi István Általános Iskola használaton kívüli vizesblokkjából próbaterem kialakítá-

sa. A próbaterem kialakítása rendelkezik építési engedéllyel, ami alapján a pályáztatás után,  a 

kivitelezés megkezdődött.  

 

A tervezésnél a Soproni tankerülettel közös megbeszélés alapján a közművek esetében almérők 

felszerelése volt előírva, ugyanakkor a kivitelezésnél felmerült, hogy nem lehetséges a fűtés ilyen 

módon való megoldása, mert új páros távvezetéket kellene kiépíteni kb. 50 fm hosszban,  azért 

hogy az épületben biztosított legyen a fűtés. Ennek a szerelése kb. 2 millió  Ft  lenne, amit fűtési 

szakemberek vizsgáltak meg. Ennyi összegből viszont megoldható lenne a fűtés és az áram kivál-

tása is napelem rendszerből. Ezt a megoldást villamos tervező ajánlotta,  és elmondta, hogy a 

helyiséget legcélszerűbb lenne villanyfűtéssel megoldani. A villanyfűtést viszont csak úgy enge-

délyezi az EON, ha napelemmel is fel van az épület szerelve.  

 

Kértünk ajánlatot a napelemes rendszer kivitelezésére, melyet az EON is támogatott. 

 

A rendszer kiépítése esetén az üzemeltetés ( áram, fűtés )  további költséggel nem jár.  

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a mellékelt munkavégzést szíveskedjenek jóváhagyni.  

 

………../2018.(…….) önkormányzati határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete megrendeli a mellékelt ár-

ajánlat alapján a Delta Elektro Kft-től  ( 9435 Sarród, Kossuth u. 26.  ) a Nagycenk, Iskola 

u. 4-6. sz. alatti próbateremnél napelemes rendszer kiépítését a mellékelt árajánlat alapján 

2.245.410 Ft + Áfa összegben. 
  

A képviselő-testület felhatalmazza Csorba János polgármestert a vállalkozási szerződés alá-

írására.  

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

Nagycenk, 2018. szeptember 6. 

 

 

 

        

Csorba János 

polgármester 


