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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Környezet és Energia Operatív Program „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 

energiatakarékos átalakítása” KEOP-2012-5.5.0/A kódszámmal pályázati felhívást jelentetett 

meg. 

A pályázat 85 %-os támogatási intenzitású, a benyújtásra a módosítások után 2013. 

február 11-től van lehetőség. Jelen pályázat esetében az elnyerhető támogatás összege 1 

milliótól 500 millió forintig lehetséges. 

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.  

A pályázat benyújtásának feltétele auditor által aláírt, projektre vonatkozó audit (a 7/2006. 

(V.24.) TNM rendelet alapján készített számítás, 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendeletnek 

megfelelő Tanúsítvány kíséretében) és a projektre vonatkozóan kitöltött Energetikai 

Tanulmány. 

Békésen 3122 db közvilágítási lámpatest van, ennek túlnyomó többsége, 2342 db 18 W-os 

kompakt fénycső. Ezen kívül 247 db van ebből a típusból 11-36 W-os. Nagynyomású 

nátriumlámpa 533 db van, ezek többsége 70 és 100 W-os. Ennél nagyobb teljesítményű csak 

94 db van. 

A pályázattal mintegy bruttó 150 millió forintos kerettel van esélyünk nyerni, ezért ehhez 

kellett igazítani a műszaki tartalmat. A nagyobb teljesítményű fényforrások cseréje viszonylag 

gyorsan megtérülő beruházás, viszont csak a város főútjait és a városközpontot érinti. Ezek 

LED-es lámpákra való cseréjére már kaptunk ajánlatokat. A pályázatban a lassabb 

megtérülést támogatják, így az összes kisteljesítményű kompakt lámpatest LED-esre való 

átalakítását céloztuk meg, mely viszont a város mintegy 95%-át érinti. 

 

Kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 

 

Határozati javaslatok: 

I.  

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

Program „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” 

KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázati kiírásra Békés város közvilágítási hálózatának 

korszerűsítésével. 



2. 

2. A beruházás bruttó bekerülési költsége ………………..,-Ft, a megpályázott támogatás 

bruttó ………………….. -Ft, az összköltség 85 %-a. 

A pályázathoz szükséges 15 % saját erőt, bruttó ……………….,-Ft-ot Békés Város 

Képviselő-testülete az elkülönített számlán lévő pályázati céltartalékból biztosítja. 

 

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

a KEOP-2012-5.5.0/A 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 a Polgármestert, hogy a KEOP-2012-5.5.0/A 

pályázati dokumentáció összeállítását kezdje meg, a pályázat benyújtásához szükséges 

jognyilatkozatokat tegye meg, adja ki. 

 

Határidő: pályázat beadási határideje 2013. február 11. 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2013. február 8. 

 

 Izsó Gábor 

 polgármester 

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

Jogi ellenjegyző 

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

Pénzügyi ellenjegyző 


