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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. június 17-i

rendkívüli ülésére

Sürgősséggel való tárgyalását rövid határidők indokolják

Tisztelt Képviselő-testület!

2014 júliusában lehetőség nyílik pályázatot benyújtani energetikai területen. Ami

Mezőberényt érintheti az egyik az 50kW-os házi erőmű, melyre terveink vannak a

Piaccsarnok, illetve a Sportcsarnok tetejére, a másik a komplex energetikai fejlesztés, melyre

szintén vannak korábban előkészített pályázati anyagaink még 2011 -ből a Luther téri iskola

épülete esetében. Ez utóbbi nyílászáró cserékkel és falszigeteléssel, világítás korszerűsítéssel,

napenergiával számolt.
A júniusban KEOP-20 12-4.10.0/E épületenergetika, illetve KEOP-20 12-4.10. OJN napenergia

számon társadalmi egyeztetésre bocsátott pályázati kiírásokra előreláthatóan júliusvége felé

néhány napig lehet pályázatot benyújtani. Előző esetében 5 és 150 millió Ft közötti összegre,

utóbbi esetében 1 és 50 millió Ft közötti támogatási összeget lehet pályázni, költségvetési

szerveknek - tehát önkormányzatoknak is - 85%-os támogatási intenzitással.

Az épületenergetikai pályázati lehetőségnél egyszerre tudnánk megvalósítani épület

szigetelést és napenergia termelést, ezért a Luther téri épületnél történő fejlesztés

kido igoztatását javaslom a testületnek.
Több cég is tett már ajánlatot a pályázat előkészítésére, illetve választhatjuk a Saját erőből

történő előkészítést is. Kisebb projekteknél ez már sikerrel működött, de ekkora projektet még

nem készítettünk önerőből. Az ajánikozók között van aki sikerdíjért vállalná a munkát. A

tervezéshez és engedélyeztetéshez mindenképpen szükségünk van szakemberek munkájára,

de megkockáztatnám a Saját erőből történő előkészítést, hiszen a kormányzati szándék is az,

hogy ne projekt cégek készítsék a pályázatokat, hanem p1. az önkormányzatok.

Most az irányról kellene dönteni! Melyik pályázati lehetőséget választjuk és milyen formában

vállaljuk az előkészítést.

Határozati javaslat:
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a KEOP

2012-4.10.0/E társadalmi egyeztetésre bocsátott pályázat keretében a Luther téri iskola épület

komplex energetikai fejlesztésére, amely az energiahatékonyság ezen belül a hő- és

villamosenergia-rendszer korszerűsítését szolgálja.
Felhatalmazza polgármester a pályázat anyagi elkötelezettség nélküli előkészítésére.

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: előkészítés lépéseinek és a költségek meghatározásra 2014. júniusi rendes testületi

ülés

Mezőberény, 2014. június 17.
Siklósi István
polgármester


