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Tárgy:  Tulajdonosi hozzájárulás napkollektor 
telepítéséhez  

Sorszám: 1. 

Előkészítette: Méri Zoltán ügyvezető 
Berényi Károly energetikus 
LISZ Kft. 
Urkom Szilvia pályázatíró 

Döntéshozatal módja: 
Egyszerű szótöbbség 
 

Véleményező 
bizottság: 

Pénzügyi Bizottság Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés  
 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2011. március 17-i rendkívüli ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A városi Sporttelep üzemeltetője megállapodás alapján a LISZ Kft. Az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének elfogadását követően, de ezt megelőzően is, a gazdálkodás több területén kellett 
áttekinteni a működési kiadásokat, különösen igaz ez az energia felhasználásra.  

A LISZ Kft a Sporttelep működési kiadásainak - ezen belül a használati meleg víz előállítási 
költségeinek - csökkentésére pályázati lehetőséget talált az Új Széchenyi terv kiírásai között. 

A LISZ Kft.  (5630 Békés, Petőfi u. 21.) az „Új Széchenyi Terv Környezet és Energia 
Operatív Program keretében kiírásra kerülő Helyi hő, hűtési és villamos energia igény 
kielégítésére megújuló energiaforrásokkal” című KEOP-2011-4.2.0-A kódszámú konstrukcióhoz 
pályázatot kíván benyújtani. A LISZ Kft. célja, hogy nyertes pályázat esetén a Békés, Szarvasi út 34. 
szám alatti telephelyén (Sporttelep) jelentkező használati melegvíz-igény kielégítése érdekében 20 m² 
kollektor felülettel 1 m³-es HMV tárolós rendszert telepítsen.  

A LISZ Kft. Solaris napkollektoros rendszer kiépítését kívánja megvalósítani, melynek várható 
megújuló alapú energia teljesítménye 71,75 GJ/év, 2,5m³/nap. A beruházás következtében kialakuló 
rendszer arány 40 %, azaz a napkollektoros rendszer 40 %-os mértékben váltja ki a gázmelegítésest, 
így a várható gázenergia megtakarítás mértéke 2.120 m³/év. A pályázat támogatási intenzitása 50 %.  
A benyújtásra kerülő projekt összköltsége bruttó 4.200.000,- Ft.  

 
A LISZ Kft vállalja az 50 %, kb. 2.100 EFt önerő biztosítását. A beruházással érintett ingatlan 

az Önkormányzat tulajdonát képezi, a beruházás megvalósításához a képviselő-testület tulajdonosi 
hozzájárulása szükséges. A beruházás a kötelező fenntartási idő leteltéig (2017-ig) a Kft. tulajdonába 
kerül, ezt követően megegyezés születhet a beruházás térítésmentes átadásról az Önkormányzat 
részére. 
 

A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat: 
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Békés Város Képviselő-testülete  

1. hozzájárul, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 5630 Békés Szarvasi u. 34. sz. 
(hrsz. 3917/1) alatti ingatlanon (Sporttelep) a LISZ Kft. (5630 Békés Petőfi u. 21.) az Új 
Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírásra kerülő 
Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítésére megújuló energiaforrásokkal 
című KEOP-2011-4.2.0-A kódszámú konstrukcióhoz a pályázatát benyújtsa. 

2. az 1. pontban meghatározott ingatlanon használati meleg víz előállítása céljából 
napkollektor rendszer kiépítéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja, és 
felhatalmazza polgármesterét, hogy az erről szóló, a jelen határozat mellékletét képező 
okiratot aláírja. 

 

Határid ő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester  

 

Békés, 2011. március 16. 
Izsó Gábor  

polgármester 

..................................... 
Jogi ellenjegyző 

..................................... 
Pénzügyi ellenjegyző 
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NYILATKOZAT 
 
 
 

Alulírott Izsó Gábor polgármester Békés Város Önkormányzata Képviselő- 

Testületének képviselője és Tárnok Lászlóné jegyző Békés Város Önkormányzata 

Képviselő-Testülete Hivatalának vezetője, mint a Békés Város Önkormányzat (5630 

Békés, Petőfi S. u. 2.) aláírásra jogosult képviselője az alábbiakról nyilatkozom: 

- hozzájárulok, hogy a tulajdonomban lévő 5630 Békés, Szarvasi u. 34. szám alatti 

3917/1 hrsz-ú ingatlanon, a LISZ Kft. (5630 Békés, Petőfi u. 21.) az Új 

Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírásra 

kerülő Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítésére megújuló 

energiaforrásokkal című KEOP-2011-4.2.0-A kódszámú konstrukcióhoz 

pályázatát benyújtsa.  

- Hozzájárulok, hogy az adott ingatlanon a LISZ Kft. melegvíz előállítása céljából, 

napkollektor rendszert építsen ki.  

- nyilatkozom, hogy a tulajdonomban lévő 5630 Békés, Szarvasi u. 34. szám alatti 

3917/1 hrsz-ú ingatlanon, a LISZ Kft. (5630 Békés, Petőfi u. 21.) 2011. 

márciusában beadott Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program 

keretében kiírásra kerülő Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítésére 

megújuló energiaforrásokkal című KEOP-2011-4.2.0-A kódszámú beruházását 

2017. március 1-ig fenntarthatja.  

 

 
……………..…………………………… 

Kedvezményezett 
Békés Város Önkormányzata 

képviseletében: Izsó Gábor; Tárnok Lászlóné 
P.H. 

 
Kelt: ……………..…………………..……….., 

 
2011. év március hónap … napján. 

 
 
 


