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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. február 16-án tartandó ülésére 

  

A Füzesgyarmati középületek geotermikus fejlesztési lehetőségei, tanulmányterv 

készítése pályázat benyújtásához 

 

Előterjesztést készítette: Hegyesi Róbert vezető-tanácsos 

Véleményezi:  - Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 

- Településfejlesztési, Közbeszerzési és 

Turisztikai Bizottság 

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

Melléklet: Előtanulmány a projekt megvalósítási 

lehetőségeire 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország Kormánya felhívást tett közzé „Önkormányzati közcélú megújuló 

energiaellátás növelése” néven, TOP-3.2.2-16 kódszámmal társadalmi egyeztetésre az 

önkormányzatok és többségi önkormányzati tulajdonban álló társaságok számára, az alacsony 

széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése érdekében.  

 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

gazdaság felé történő elmozdulás támogatását. A cél elérését a Kormány a magyarországi 

önkormányzatok együttműködésével tervezi megvalósítani, a jelen felhívásban foglalt 

feltételek mentén.  

 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:  

- a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti, a 

rendelkezésre álló forrás erejéig;  

  

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:  

- projektjük megvalósításával hozzájárulnak az „alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság” 

cél eléréséhez.  

- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet 

 

Korábban a MANNVIT Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 56.) már készített egy előzetes 

projektkoncepciót Füzesgyarmat geotermikus fejlesztési lehetőségeinek tárgyában, amelyet a 

Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés mellékleteként megtekinthet.  

 

Pályázati lehetőséget figyelembe véve, a koncepció által feltárt lehetőségeket leszűkítve 

számításba jöhet a város központjában lévő középületek (Kossuth Lajos Általános Iskola, a 

Lurkófalva Óvoda, az Egészségügyi központ, a Polgármesteri Hivatal épülete, a volt japán 

múzeum, az idősek otthona, a sportpálya) oly módon, hogy a hivatal udvarán lenne egy új kút 

fúrva, a lehűlt (használt) víz visszasajtolása pedig a strand területén történne, megvizsgálva a 

víz újrahasznosításának lehetőségeit (például a hidegvizes medencék töltésére). 

 

Előzetes konzultáció alapján egy új kút fúrása nem feltétlenül jelentene nagyobb kiadást, mint 

egy meglévő, műszakilag felszámolt szénhidrogén kút megnyitása.  
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Ahhoz, hogy az Önkormányzat pályázni tudjon, mindenképpen szükség van egy 

megvalósíthatósági tanulmányra, amelyben megfogalmazásra kerülnek azok a célok, amelyek 

mentén a projektet véghez lehetne vinni. Bemutatásra kerülnének továbbá az alkalmazandó 

technikai megoldások valamint a projekt várható környezeti hatásai.  

 

Az előzőekben említett MANNVIT Kft. kb.: 3.600.000.- Ft + ÁFA áron vállalja a 

megvalósíthatósági tanulmány elkészítését a konkrét elképzelések véglegesítése után. 

 

A projekt megkezdéséhez elengedhetetlen az, hogy a megvalósíthatósági tanulmány 

elkészüljön, amelyet a helyi szakembergárda segítségével sajnos nem tudunk megvalósítani. 

A tanulmány teljes költsége a pályázat nyertessége esetén elszámolható lenne.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtásához valamint a 

megvalósíthatósági tanulmány elkészítése költségeinek viseléséhez hozzájárulni 

szíveskedjenek.  

 

Füzesgyarmat, 2017. február 7. 

 

Bere Károly 

polgármester 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2017. (II. 16.) határozata 

Önkormányzati közcélú megújuló energiaellátás növelése tárgyú pályázat benyújtásáról 
 

Füzesgyarmat város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az 

Önkormányzat az „Önkormányzati közcélú megújuló energiaellátás növelése” című, TOP-

3.2.2-16 kódszámú felhívásra pályázatot kerüljön benyújtásra.  

 

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat keretében benyújtandó 

Megvalósíthatósági tanulmány megrendelésre kerüljön összesen 3.600.000 forint + Áfa áron.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági 

tanulmányt készíttesse el valamint a pályázatot nyújtsa be.  

 

Felelős: Bere Károly polgármester 

Határidő: 2017. március 31. 

 


