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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N kódszámmal 

„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati felhívást jelentetett meg. 

Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – 

ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek 

elterjedését; és vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a következő 

technológiáknak az épületek energia-felhasználásához kapcsolódó hálózatra csatlakozó 

napelemes rendszerek kiépítését.  

A pályázat 100 %-os támogatási intenzitású, a benyújtásra 2014. augusztus 21-től van 

lehetőség. Jelen pályázat esetében az elnyerhető támogatás összege 20 milliótól 50 millió 

forintig lehetséges. A rendelkezésre álló keret 5 milliárd forint. Várhatóan nagy érdeklődés 

lesz a pályázat iránt, ezért célszerű már augusztus 21-én benyújtani a pályázatot. 

Jelen projekt részeként a Békési Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola Békés, József Attila u. 12. számú épületén kerül elhelyezésre max. 50 

kVA teljesítményű napelemes rendszer. 

Villamosenergia-igényének kielégítése céljából kialakított napelemes rendszer esetén az 

elszámolható költségek: 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. Villamosenergia-tárolásra 

alkalmas akkumulátor. 

A kivitelezési költségek mellett az összes költség 6%-a előkészítési költségként, 1,5%, de 

maximum 10 millió forint projektmenedzsmentre, 1%, de maximum 2,5 millió forint 

nyilvánosságra elszámolható, valamint a kiviteli költségek 4%-áig a mérnöki feladatok 

költségei elszámolhatóak. 

 

Kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 

 

Határozati javaslatok: 

I.  

1. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Környezet és Energia Operatív 

Program KEOP-2014-4.10.0/N kódszámmal „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” 

című pályázati kiírásra az alábbiak szerint: 

1.1. A megvalósítási helyszín pontos címe: 5630 Békés, József Attila u. 12. sz. 

1.2. A megvalósítási helyszín helyrajzi száma: 2310 



2. 

1.3. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 20 millió forint – bruttó 

50 millió forint értékhatár közötti. 

1.4. A pályázat 100 %-os támogatottságú, ezért saját erő biztosításáról nem 

rendelkezik a Képviselő-testület. 

II. 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy 

a KEOP-2014-4.10.0/N pályázat vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. törvény, valamint Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatalának 

közbeszerzési szabályzatának rendelkezéseinek megfelelően eljárjon, szolgáltatásokat 

rendeljen meg, beszerzéseket indítson el, kapcsolódó feltételekben megállapodjon, az 

Önkormányzat képviseletében aláírjon, valamint a szükséges jognyilatkozatokat 

megtegye.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a KEOP-2014-4.10.0/N 

pályázati dokumentáció összeállítását kezdje meg, a pályázat benyújtásához szükséges 

jognyilatkozatokat tegye meg, adja ki. 

 

Határidő: pályázat beadási határideje 2014. augusztus 21. 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

Békés, 2014. július 28. 

 

   ……………………. 

 Izsó Gábor 

 polgármester 

 .....................................  

Jogi ellenjegyző 

 .....................................  

Pénzügyi ellenjegyző 


