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ELŐTERJESZTÉS
Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. augusztus 8-i rendkívüli ülésére
Tárgy: KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióra pályázat
benyújtása
A Környezet és Energia Operatív Program keretében megjelent a KEOP-2014-4.10.0/N számú
Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó felhívás, mely
értelmében Helyi önkormányzat vagy Helyi önkormányzati költségvetési szerv 50 kVA csatlakozási
teljesítmény alatti (HMKE méretű), hálózatra csatlakozó napelemes rendszer kialakítása saját
villamosenergia-igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából 2014. augusztus 21 – 30. között vissza
nem térítendő támogatást (a továbbiakban: Pályázat) igényelhet.
A pályázatban támogatható költségelemek: napelemek, tartó eszközök, állványok, helyi rendszerhez,
illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges elemek (pl.: inverter) és ezek kiépítésének
költségei, külön mérő-és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése, a havi villamosenergia –
fogyasztási adatokat rögzítő mérőeszköz beszerzése és felszerelése.
Nevezett pályázati felhívás keretében azon pályázatok nyújthatók be, melyekben a támogatási igény
minimum 20 millió Ft, maximum összege azonban nem haladhatja meg az 50 millió Ft – ot.
Az elnyerhető támogatás maximális mértéke 100 %.
Egy projekten belül több épület fejlesztésére is lehet pályázni, de összefüggő rendszer fejlesztésének
több projektre bontása nem támogatható.
Fentiek alapján a pályázat keretében lehetőség nyílik arra, hogy következő intézményeink: a városi
könyvtár, az óvoda, a művelődési ház, az orvosi rendelő, a gondozóház, a bölcsőde és a polgármesteri
hivatal napelemes rendszerének kialakítása a villamosenergia-igény kielégítése céljából egy projekt
keretében megvalósuljon.
A fejlesztéssel érintett intézmények elmúlt 3 éves villamos-energia fogyasztási adatai alapján - az EDF
DÉMÁSZ Zrt-vel előzetesen egyeztetett - az egyes épületekre tervezett napelem mennyiséget és a
várható költségeket tartalmazó kalkulációt jelen előterjesztés mellékleteként csatoltan megküldöm.
A mellékelt tervezet alapján a pályázat bruttó bekerülési költsége (egyben támogatási igénye) összesen
44. 165.901,- Ft
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését.
HATÁROZATI JAVASLAT
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezet és Energia Operatív Program
keretében bruttó 44.165.901,- Ft összköltséggel pályázatot nyújt be a KEOP-2014-4.10.0/N
Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című pályázati konstrukcióra (a továbbiakban: pályázat).
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a pályázat
benyújtására, illetőleg a pályázat pozitív elbírálása esetén a támogatási szerződéskötésre.
Felelős: Kovács Sándor, polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
Határozatról értesül: Csanádpalota Város Polgármestere
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoportja
Csanádpalota, 2014. augusztus 5.
Kovács Sándor
polgármester
Az előterjesztést készítette: Bán Teodóra, pályázatkezelő
Az előterjesztést látta: dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta, jegyző sk.

