
Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 22. napján tartott ülésére

7. napirendi pont: Döntés Kisbajcs község napelemes pályázatának ügyében   

Tisztelt Képviselő-testület

Kisbajcs Község Önkormányzata nyert a KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú „napelemes” 
pályázaton. A napelemek egy része a közös fenntartású Vörösmarty  Általános Iskola 
tetőszerkezetén kerül felhelyezésre. A tulajdonosi arány, illetve a napelemek számának 
arányában a tulajdonosoknak vállalniuk kell az önerő biztosítását, hogy a pályázat 
megvalósulhasson. Vámosszabadi esetében ez 456.545 Ft költséget jelentene. Döntésünket 
várják ennek vállalására vonatkozóan, az alábbiakban részletezettek szerint. 

Tisztelt Képviselő-testületek!

A  négy  község  tulajdonát  képező  Vörösmarty  Mihály  Általános  és  Alapfokú
Művészetoktatási  Iskola  napelemekkel  való  felszerelésével  kapcsolatosan
Kisbajcs Község Önkormányzata a négy képviselő-testület jóváhagyásával 2014.
augusztus  21.  napján  pályázatot  nyújtott  be  GoodWill  Consulting  KFT.
segítségével   a  Nemzeti  Fejlesztési  Minisztérium  által  kiírt  „Fotovoltaikus
rendszerek  kialakítása”  KEOP-2014-4.10.0/N  kódszámú  és  című  pályázati
lehetőségre. A pályázatban az iskola intézményén kívül, még két önkormányzati
intézmény napelemekkel való ellátása is szerepel (a Kisbajcsi orvosi rendelő és a
Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal).

A minisztérium által kiírt pályázat 100 %-os támogatást biztosított 700 000 Ft/kW
nettó  fajlagos  bekerülési  költségig  a  beépített  napelem  csatlakozási
teljesítményre (kW) vonatkozólag. A  benyújtott pályázatban a tervezett fajlagos
nettó bekerülési költség 547 529 Ft/kW volt. 

A pályázatban kimutatott bruttó költségek az alábbiak szerint alakultak:

Előkészítés:

- tanulmányok és vizsgálatok elkészítése
515.620,- Ft

- Tervezés 742.900,- Ft

Megvalósítása:

- Projektmenedzsment 317.500,- 
Ft

- Mérnöki feladatok 737.870,- Ft
- Tájékoztatás, nyilvánosság 207.010,- 

Ft
- Építési munkák          

18.496.636,- Ft



Beruházás teljes költsége:          
21.017.536,- Ft

A pályázatban a tervek alapján az iskolához 68 db, orvosi rendelőhöz 8 db, a
közös  hivatalhoz 18 db IBC PolySol 250 Wp napelem kerülne felszerelésre.

A  pályázat  eredményéről  a  Nemzeti  Fejlesztési  Minisztérium  Környezeti  és
Energiahatékonysági  Operatív  Programokért  felelős  helyettes  államtitkárság
értesítette  az  önkormányzatot  2015.  január  7-én.  A  „Fotovoltaikus  rendszerek
telepítése  Kisbajcs  Község  Önkormányzatának  intézményeire”  című   KEOP-
4.10.0/N/14-2014-0386 jelű pályázatot a Környezet és Energia Operatív Program
Irányító  Hatóság  vezetője  19.193.080,-  Ft  összegű  támogatásra  találta
érdemesnek. Az értesítésben felhívták az önkormányzat figyelmét arra, hogy a
pályázat  csökkentett  összeggel  került  támogatásra,  a  Kormány  1841/2014.
(XII.29.) határozata alapján, mely szerint „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  benyújtott  pályázatban  kimutatott  teljes  költség  ezáltal  nem  került
támogatásra, a jelentkező 1.824.456,- Ft-ot a pályázóknak kell biztosítani.

A kimutatott különbségből az iskola 68 db napelemére jutó költség 1.319.820,- Ft,
melyet a községek tulajdoni hányada alapján megosztottunk.

Az  alábbiak  szerint  alakul  a  községek  hozzájárulása  a  beruházás
megvalósításához.

Községek Tulajdoni hányad Önköltség nagysága
Kisbajcs 662/2570 339.969,-
Nagybajcs 861/2570 442.165,-
Vámosszabadi 889/2570 456.545,-
Vének 158/2570 81.141,-
Összesen 2570/2570 1.319.820,-

A beruházás, hogy megvalósuljon a tulajdonos önkormányzatoknak vállalniuk kell
az önerő biztosítását.

A  beruházás  esetében  az  egyéb  költségek  utófinanszírozással  fognak
megvalósulni,  az  építési  költség  pedig  szállítói  finanszírozással.  Az  egyéb
költségek  összesen  2.520.900,-  Ft-ot  tesznek  ki,  melyhez  a  pályázó  25  %-os
előleget igényelhet, mely 630.225,- Ft  lesz.

A  pályázat  megírásával  kapcsolatosan  Együttműködési  Megállapodás  került
aláírásra  a  Goodwill  Consulting  Kft-vel.  Az  együttműködési  megállapodás  III.
pontja szerint a megbízó a szolgáltatások ellenében szolgáltatási díjat és siker
díjat fizet. A megbízott a sikerdíjra abban az esetben jogosult, ha a pályázatot az
elbíráló szervek támogatandónak minősítik.



Szolgáltatási díj  összege 150.000,- Ft + Áfa, bruttó 190.500,- Ft, ez az összeg
2014. évben kifizetésre került, ezzel kapcsolatosan a testületek döntöttek arról,
hogy arányosan felvállalják a költségeket.

Az alábbiak szerint alakul a községek hozzájárulása a szolgáltatási díj esetében:

Községek Tulajdoni hányad Önköltség nagysága
Kisbajcs 662/2570 49.070,-
Nagybajcs 861/2570 63.821,-
Vámosszabadi 889/2570 65.897,-
Vének 158/2570 11.712,-
Összesen 2570/2570 190.500,-

Sikerdíj az elnyert támogatás 5 %-a+Áfa, vagyis  1.218.760,- Ft, de ez beépítésre
került a pályázatba.

Ezek az adatok tájékoztató jellegűek, mivel a támogatói okirat még nem
érkezett meg. A támogatói okiratban kerül pontosan kimutatásra, hogy
mely  tételekhez  (egyéb  költségek,  építési  költségek),  mennyi
támogatásban részesülnek az önkormányzatok.

Kisbajcs,2015. január 14.

Kamocsai Sándor 

polgármester


