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Tárgy:  Sporttelep öltözőépület vizesblokkjainak 
energetikai korszerűsítése 

Sorszám: IV/6 

Előkészítette: Gál András osztályvezető 
Műszaki Osztály 

Döntéshozatal módja: 
Minősített többség az SZMSZ 12. 
§ (4) bekezdés o) pontja alapján, 

Véleményező 
bizottság: 

Pénzügyi Bizottság Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés  
 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2011. április 28-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adta a városi 
Sporttelep üzemeltetőjének, hogy 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. (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-2011-4.9.0-A kódszámú 
konstrukcióhoz kívánt 50 %-os támogatottságú pályázatot benyújtani. 

Már az akkori testületi ülésen is felmerült, hogy amennyiben az önkormányzat pályázik, akkor 
85 %-os támogatottságot lehet elérni, illetve amennyiben a használati melegvíz előállító 
napkollektoros rendszert kiegészítjük a zuhanyzók nyomógombos, kevert vizes rendszerűvé történő 
átalakításával, akkor az energia megtakarítás lényegesen jobb lesz, és a vizes helyiségek is új 
burkolatot kaphatnak. Ebben az esetben a KEOP-2011-4.9.0 kódszámú „Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” c. pályázati konstrukciót kell 
megcéloznunk. Ebben a támogatás intenzitása 85%-os, de az energia megtakarítás elérheti a 80%-ot 
is. 

A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 

Határozati javaslat: 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 89/2011. (III. 
17.) határozatát. 

2. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Új Széchenyi Terv Környezet és 
Energia Operatív Program keretében kiírásra kerülő KEOP-2011-4.9.0 kódszámú 
„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” c. 
pályázati konstrukcióra a Városi Sporttelep öltözője vizesblokkjai energiatakarékos 
vízvételi helyeinek kialakításával napkollektoros használati melegvíz rásegítő 
rendszerrel kombinálva. A pályázat összköltsége bruttó 10.958.400,-Ft, az igényelt 
támogatás mértéke 85%, bruttó 9.314.640,- Ft, a saját erő mértéke 15%, bruttó 
1.643.760,- Ft.  
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3. A 1.643.760 Ft  saját erőt a képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésről 
szóló 5/2011. (II.25.) rendelete 6. mellékletének „Fejlesztési céltartalékok” 1. sorában 
biztosítja. 

 

Határid ő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2011. április 22. 
Izsó Gábor 

polgármester 

 
 …………………………….. 
 Jogi ellenjegyző 

 …………………………….. 
 Pénzügyi ellenjegyző 


