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Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete 120/2014. (VI.18.) KNÖT
határozatával  döntött  arról,  hogy a KEOP 4.10.0/N pályázati  felhívás  alapján „Napelemes
fejlesztések  megvalósítása  Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzat  intézményeiben”  tárgyú
pályázatot  nyújt  be,  ezen  határozatát  a  pályázat  megvalósítási  helyszíneire  és  a  tervezett
beruházás  teljes  beruházási  költsége  összegére  tekintettel  150/2014.  (VIII.  19.)  KNÖT
határozatával módosította. 

A  Nemzeti  Fejlesztési  Minisztérium  a  benyújtott  pályázattal  kapcsolatban  tájékoztatta
Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatát  –  mint  kedvezményezettet  –  arról,  hogy  az  Új
Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott
pályázatának  támogatási  összege  a  Környezet  és  Energia  Operatív  Program  2011–2013.
évekre  szóló akcióterve  4.  prioritásának módosításáról  szóló  1841/2014.  (XII.  29.)  Korm.
határozat  (a  továbbiakban:  Korm. határozat)  2.  pontja  alapján kerül  meghatározásra,  mely
szerint „a Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Környezet
és  Energia  Operatív  Program  4.  prioritás  KEOP-2014-4.10.0/K  és  KEOP-2014-4.10.0/N
komponense tekintetében kibocsátott pályázati felhívások olyan módosításáról, amely szerint
az  egyes  projektek  beruházási  igénye  nettó  500  000  Ft/kW fajlagos  mértéket  meghaladó
részének finanszírozását a támogatást igénylők biztosítják”. 

A  Korm.  határozat  értelmében  az  egyes  projektek  a  nettó  500  000  Ft/kW  fajlagos
beruházásigény és a projekt tervezett fajlagos költség hányadosaként megkapott százalékos
érték alapján részesülnek a támogatási összegből.

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  –  a  Korm.  határozatra
tekintettel  –  akként  határozott  a  „KEOP  4.10.0/N  pályázati  felhívás  alapján  benyújtott  -
Napelemes  fejlesztések  megvalósítása  Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzat
intézményeiben  tárgyú  pályázathoz  önerő  biztosítása”  tárgyú,  21/2015.  (II.  10.)  KNÖT
határozatával,  hogy  a  pályázathoz  kapcsolódó  projektet  az  eredeti  műszaki  tartalomnak
megfelelően (német  napelem és osztrák inverter  kerül  felszerelésre),  teljes körűen kívánja
megvalósítani, az ehhez szükséges önerő 6.339.357,- Ft összegét az Önkormányzat 2015. évi
költségvetésében eredeti előirányzatként betervezi.
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A közreműködő hatóság felhívta a figyelmet arra, hogy a pályázatban a fajlagos költség nem
egyezett meg a pályázati adatlapon és az energetikai tanulmányban, ennek összhangját meg
kellett teremteni. Előzetes számításaink szerint a 25.122.657,- Ft beruházási összköltségből a
támogatás összege 18.783.300,- Ft lett volna, azonban végül a K-2015-KEOP-4.10.0/N/14.-
0058232/308  számú  határozat  alapján  18.940.056,-  Ft  összegű  támogatásra  érdemesnek
ítélték pályázatunkat. 

Fentiekre  tekintettel  az  önerő összege  kevesebb lett,  ezért  módosítani  szükséges  az önerő
tárgyában hozott 21/2015. (II.10.) KNÖT határozatunkat. 

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  döntését  a
határozati javaslatnak megfelelően meghozni szíveskedjen. 

Kiszombor, 2015. április 23.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
    polgármester



Tárgy:  KEOP  4.10.0/N  pályázati  felhívás  alapján  benyújtott  -  Napelemes  fejlesztések
megvalósítása  Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzat  intézményeiben  tárgyú  pályázathoz
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____/2015. (_____) KNÖT h.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  KEOP
4.10.0/N  pályázati  felhívás  alapján  benyújtott  -  Napelemes  fejlesztések  megvalósítása
Kiszombor Nagyközség Önkormányzat intézményeiben tárgyú pályázathoz önerő biztosítása
tárgyú 21/2015. (II. 10.) KNÖT határozat módosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:

1.  Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  21/2015. (II.10.) KNÖT
határozatával  döntött  a  KEOP-4.10.0/N  pályázati  felhívás  alapján „Napelemes  fejlesztések
megvalósítása  Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzat  intézményeiben”  pályázathoz  önerő
biztosításáról.

2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 21/2015. (II.10.) KNÖT
határozatának 3. pontját – az önerő összegére tekintettel - az alábbiak szerint módosítja:

„3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 1841/2014. (XII. 29.)
Korm. határozatra, valamint a KEOP IH – Környezet és Energia Operatív Program Irányító
Hatóság K-2015-KEOP-4.10.0/N/14.-0058232/308 számú határozatára tekintettel  –  akként
határoz, hogy a határozat 1. pontjában meghatározott pályázathoz kapcsolódó projektet az
eredeti  műszaki  tartalomnak  megfelelően  (német  napelem  és  osztrák  inverter  kerül
felszerelésre), teljes körűen kívánja megvalósítani, az ehhez szükséges önerő 6.182.601,- Ft
összegét az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében eredeti előirányzatként biztosítja.”

3.  Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  KEOP-4.10.0/N
pályázati  felhívás  alapján  „Napelemes  fejlesztések  megvalósítása  Kiszombor  Nagyközség
Önkormányzat  intézményeiben”  pályázathoz  önerő  biztosítása  tárgyban  hozott,  21/2015.
(II.10.)  KNÖT határozata  jelen módosítással  nem érintett  rendelkezései  a  továbbiakban is
változatlanul érvényesek.

A határozatról értesül:
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár


