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ELŐTERJESZTÉS 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2013. február 14.-én tartandó ülésére,  
 a „Füzesgyarmat solar mező” projekt pályázati önrész biztosításához 

 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
2012. májusi testületi ülésen önkormányzatunk elhatározta, hogy részt kíván venni a 

„Napenergia alapú villamos energia termelés Füzesgyarmaton” projektötlet megvalósításában. 

A testületi ülésen Szarvas Béla úr a Korona Vagyonkezelő Szövetkezet képviseletében 

mutatta be az elképzelést, mely szerint a Csák-tanyán megvásárolt ipari területre napelem 

parkot kívánunk létesíteni EU-s pályázati forrás segítségével. A megvalósítás önerejét a 

Korona Hitelszövetkezet biztosítaná és a koncessziós díjból kívánná a testület visszafizetni. 

 

Hosszas várakozás után végre megjelent 2013. január 18.-án a KEOP 4.10-C pályázati kiírás, 

melynek keretében lehetőség nyílt a tervezett "solar mező" beruházás pályázati 

konstrukcióban történő megvalósítására. 

A pályázat benyújtásához szükséges meghozni a mellékelt határozatot: 

 

Határozati javaslat 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a Füzesgyarmat – „solar mező” projekt 

KEOP pályázathoz szükséges saját forrás összegét az alábbiak szerint vállalja 

biztosítani: 

Pályázati konstrukció neve és Új Széchenyi Terv – Környezetvédelmi és Energia Operatív 
Program „Megújuló energia alapú villamos energia, 
kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán 
termelés” 

száma (Prioritás) KEOP 2012-4.10.0/C 
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A projekt megnevezése, a 
pályázati anyagban megjelölttel 
összhangban 

 
„Füzesgyarmat – „solar mező” projekt” 

A pályázat megvalósítási 
helyszínének pontos címe,  
helyrajzi száma 
 

 
Füzesgyarmat, külterület 0416/48 hrsz  

A tervezett beruházás teljes 
beruházási költsége a pályázattal 
megegyezően 

299.900.000.- Ft  

azaz kettőszázkilencvenkilencmillió-kilencszázezer Forint 
A tervezett beruházásnak a 
támogatás szempontjából 
elismerhető bekerülési költsége 
(elszámolható költsége) a 
pályázattal megegyezően 
 

299.900.000.- Ft  

azaz kettőszázkilencvenkilencmillió-kilencszázezer Forint  

Az önkormányzati saját erő 
számszerű összege és forrásai 
(saját forrás, hitel, egyéb) a 
pályázattal megegyezően, 
legfeljebb 
 

44.985.000.- Ft  

azaz negyvennégymillió-kilencszáznyolcvanötezer Forint 
 

Forrás megjelölése: Füzesgyarmat Város Önkormányzata a 
„Füzesgyarmat – „solar mező projekt” beruházáshoz az 
önerő biztosítását  koncessziós díjból kívánja fedezni a 
KEOP támogatás elnyerése esetén. A koncessziós díjat az 
üzemeltetési közbeszerzésben már az ajánlati 
dokumentációban kívánjuk előírni. 
 

A KEOP forrásból származó 
támogatás igényelt összege a 
pályázattal megegyezően, 
legfeljebb 

254.915.000.- Ft  

azaz kettőszázötszáznegyvenmillió-kilencszáztizenötezer 
Forint 

Önkormányzati kötelezettség 
vállalás: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata kötelezettséget vállal 
arra vonatkozóan, hogy az KEOP forrásból nyújtott 
támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás 
összegét (koncessziós díjat) a költségvetésében elkülönítve 
szerepelteti a fentiek szerinti feltételekkel és -módon. 

 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
 

                            Bere Károly     dr. Makai Sándor 
    polgármester                                                                  jegyző 

 


