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Tisztelt Képviselő-testület!
Békés Város Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-20144.10.0/N kódszámú „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című felhívásra pályázatot nyújtott
be a Békési Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Békés, József
Attila u. 12. számú épületén elhelyezésre kerülő, max. 50 kVA teljesítményű napelemes
rendszerrel. A pályázati kiírásban a rendszernél korlátként szerepelt a 700.000,-Ft/kW
fajlagos költség. A támogatás intenzitása 100 %. A pályázathoz lebonyolítottuk az előírt
közbeszerzési és versenyeztetési feladatokat. A kivitelezést a Proconatus Kft. (1097 Budapest,
Gyáli út 15. A. ép. al. 2.) nyerte meg bruttó 42.238.605,-Ft-os, az egyéb projektelemekre kiírt
versenyeztetést pedig a Vert Pulse Kft. (1118 Budapest, Előpatak köz 3.) bruttó 5.556.250,Ft-os ajánlati áron.
A Kormány 1841/2014.(XII. 29.) Korm. határozatával felhívta a nemzeti fejlesztési
minisztert, hogy gondoskodjon a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-20144.10.0/N komponense tekintetében kibocsátott pályázati felhívás olyan módosításáról, hogy
az egyes projektek beruházási igénye nettó 500.000,-Ft/kW fajlagos mértéket meghaladó
részének finanszírozását a támogatást igénylők biztosítják.
Ennek megfelelően a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. január 21-én támogatói
döntéséről értesített minket, az igényelt 47.794.855,-Ft helyett viszont 34.495.579,-Ft
támogatást megítélve. Önkormányzatunknak nyilatkoznia kell a 2015. február 2-án kelt
támogató okirat megkötésének feltételeit tartalmazó levélben az alábbiakról:
a) a projektet meg kívánja valósítani, a megítélt támogatási összeg és a projekt tervezett
összköltsége között keletkezett különbséget saját erőként vállalja, új közbeszerzési
eljárást nem ír ki;
b) a projektet meg kívánja valósítani, a megítélt támogatási összeg és a projekt tervezett
összköltsége között keletkezett különbséget saját erőként vállalja, új közbeszerzési
eljárást ír ki;
c) a projektet nem kívánja megvalósítani.
Előkészítési költségként felmerült a tervezési feladatok ellátása, tanulmányok és
vizsgálatok készítése és a közbeszerzés összesen bruttó 2.857.500,-Ft értékben.
Az a) variáció szerint a saját erő mértéke bruttó 13.299.276,-Ft.
A b) variáció alapján a saját erő mértékét nem tudjuk előre becsülni. Ebben az esetben
viszont nem fogunk beleférni időhiány miatt abba az előírásba, hogy március 31-ig az irányító
hatóságnak le kell folytatnia a közbeszerzési eljárás utóellenőrzését.
A c) variáció alapján nem valósul meg a beruházás és bruttó 2.857.500,-Ft-ot ki kell
fizetni az előkészítési költségekre. Ebben az esetben elesünk az évi mintegy 60.000 kWh
megtakarítástól (kb. 2,8 millió forint).
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Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Fotovoltaikus rendszer kialakítása
Békés városban” című, KEOP-2014-4.10.0/N/14-2014-0272 kódszámú pályázattal
kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszi:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a projektet meg kívánja
valósítani, a megítélt támogatási összeg és a projekt tervezett összköltsége között
keletkezett bruttó 13.299.276,-Ft különbséget saját erőként vállalja, új közbeszerzési
eljárást nem ír ki. A saját erő fedezete a szennyvíztisztító telep beruházás támogatási
intenzitásnövekedéséből felszabaduló fejlesztési forrás.
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Békés, 2015. február 18.
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