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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület 16/2013. (II.14.) számú határozatával döntött arról, hogy a KEOP – 2012 

- 4.10.0/A „Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal” című felhívásra 16 db intézmény esetében napelemes energetikai 

korszerűsítésre pályázat kerüljön benyújtásra.  

 

A benyújtott pályázatok közül a Kökönyösi Szakközépiskola, a József Attila Városi Könyvtár 

és Muzeális Gyűjtemény, a Közösségek Háza, Színház – és Hangversenyterem, a KBSK 

épülete, valamint a Nagy László Gimnázium napelemes energetikai korszerűsítése részesült 

támogatásban. 

 

Az Új Széchenyi terv Környezeti és Energia Operatív Program keretében kiírásra került a 

KEOP-2014-4.10.0/N „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című konstrukció, melynek 

célja a környezetünket kevésbé terhelő, megújuló energia alapú energiatermelés fejlesztése, a 

megújuló energiaforrásokon alapuló villamos energia szerepének növelése, és ezen keresztül a 

szén-dioxid kibocsátás csökkentése. 

A pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönzi a decentralizált, környezetbarát, megújuló 

energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, és vissza nem térítendő támogatás 

formájában támogatja a következő technológiáknak az épületek energiafelhasználásához 

kapcsolódód kiépítését: 

- hálózatra csatlakozó napelemes rendszerek. 

 

A pályázati felhívás értelmében költségvetési szervek és 100%-os önkormányzati vagy állami 

tulajdonú önkormányzati vagy állami közfeladatot ellátó nonprofit gazdaság társaságok 

nyújthatnak be pályázatot.  

Jelen konstrukcióban konzorciumok és önálló gazdálkodási jogosultsággal nem rendelkező 

szervezetek nem pályázhatnak. Továbbá nem pályázhatnak a KEOP-4.10.0/A pályázati 

felhívás vonatkozásában hatályos támogatói döntéssel rendelkező projektgazdák, illetve egy 

településről csak egy pályázat benyújtására van lehetőség.  

 

Figyelembe véve a pályázók körének meghatározását és a fent felsorolt feltételeket jelen 

pályázati konstrukcióra a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal, vagy Városgondnokság 

nyújthat be pályázatot. 

 

A pályázati kiírás értelmében elnyerhető támogatás összege minimum 20 millió - maximum 

50 millió forint, mely támogatás 100%-os mértékű, azaz jelen pályázati konstrukcióhoz nincs 

szükség önerő biztosítására. 

 

A pályázat benyújtására 2014. augusztus 21. és 30. között van lehetőség. 

 

Figyelembe véve a pályázat benyújtására jogosult 2 intézmény energiafelhasználását 

javaslom, hogy a KEOP-2014-4.10.0/N „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című 

konstrukcióra a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal nyújtson be pályázatot.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 

véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot támogatási szíveskedjék.  

 



Határozati  javaslat:  

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési 

bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a KEOP – 2014 - 4.10.0/N 

pályázat benyújtása című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal a 

KEOP-3014-4.10.0/N „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című konstrukcióra 

pályázatot nyújtson be. 

 

2.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat elkészítéséről határidőre 

gondoskodjon.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Polics József polgármester 

 
 

Komló, 2014. auguaztus 5.  

 

        Polics József 

        polgármester 


