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ELŐTERJESZTÉS 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2018. augusztus 28. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: Döntéshozatal a TOP-3.2.1-16 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése” elnevezésű pályázat ügyében 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 178/2018. (VIII.9.) Kt. 

határozat értelmében szándékát fejezte ki, hogy részt kíván venni a TOP – 3.2.1 – 16 

kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” elnevezésű pályázaton.  

A testületi ülést követően megkezdődtek az előkészítő munkálatok a pályázat benyújtása 

érdekében: az önkormányzatot a pályázati felhívással megkereső NRG market Kft. képviselői 

megtekintették az önkormányzati tulajdonú, a pályázatba bevonható ingatlanokat. A helyszíni 

felmérés és az önkormányzattól kapott, az ingatlanokra vonatkozó éves fogyasztási adatok 

alapján elkészült egy költségkalkuláció (1.sz. melléklet). 

A költségkalkuláció tartalmazza a pályázatba bevonható, önkormányzati épületeket, a 

tetőszerkezet állapotát, a villamosenergia-fogyasztást éves szinten forintban és kWh-ban, a 

telepíthető napelem egységet, a pályázaton elnyerhető támogatás összegét, a pályázatírás 

összegét, amely beépíthető a pályázat költségvetésébe, valamint a pótköltségeket, amit 

önerőből kellene finanszírozni. 

A költségkalkuláció alapján sajnos az Idősek Napközi Otthona a kis tetőszerkezet miatt 

nem alkalmas a pályázatban való részvételre. Az Idősek Otthonában csak földi telepítés 

lehetséges, amelyre a pályázat 100% - os támogatást nyújt, önerő bevonása nélkül. A 

Polgármesteri Hivatal esetében szintén 100% - os támogatási intenzitással valósítható meg a 

korszerűsítés. Az Orvosi Rendelő és a Varázserdő Óvoda esetében a megvalósításhoz 

2 860 000,-Ft önerőre lenne szükség, ennek oka, hogy a maximálisan a pályázaton 

igényelhető összeg alacsony, és a kis költségvetésbe a gyenge minőségű termékek férnének 

bele. Amennyiben ugyanolyan minőségű termékekkel kívánnánk megvalósítani a fejlesztést, 

mint a Polgármesteri Hivatal és az Idősek Otthona esetében, önerő bevonására lenne szükség. 

Az előterjesztés mellékletét képezi a pályázatíró Opera Solar Kft. – vel kötendő megbízási 

szerződések (2.-3.sz. melléklet). 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és 

a döntéshozatalra! 

 

„A” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy pályázatot kíván benyújtani a TOP – 3.2.1 – 16 kódszámú, „Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése” felhívásra, az Idősek Otthona (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 

5.) és a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.) 

fejlesztése érdekében. 

A képviselő-testület megtárgyalta és úgy határozott, hogy megbízza az Opera Solar Kft.-t 

(1172 Budapest, Ananász u. 4.) a pályázat elkészítésére.  



A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az előterjesztés 

mellékletét képező megbízási szerződések aláírására, a pályázat benyújtására és a szükséges 

további intézkedések megtételére. 

A képviselő-testület a pályázatíráshoz szükséges bruttó 460.350.- Ft-ot a 2018. évi 

költségvetési tartalékkeret terhére biztosítja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

„B” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy pályázatot kíván benyújtani a TOP – 3.2.1 – 16 kódszámú, „Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése” felhívásra, az Idősek Otthona (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 

5.), az Orvosi Rendelő (5666 Medgyesegyháza, Luther u. 1.), a Medgyesegyházi Varázserdő 

Óvoda (5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 2.) és a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 

(5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.) fejlesztése érdekében. 

A képviselő-testület megtárgyalta és úgy határozott, hogy megbízza az Opera Solar Kft.-t 

(1172 Budapest, Ananász u. 4.) a pályázat elkészítésére.  

A képviselő-testület a projekt megvalósításához szükséges 2.860.000.- Ft önerőt és a 

pályázatíráshoz szükséges bruttó 787.050.- Ft-ot a 2018. évi költségvetési tartalékkeret terhére 

biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az előterjesztés 

mellékletét képező megbízási szerződések aláírására, a pályázat benyújtására és a szükséges 

további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

„C” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy – a költségvetési forráshiányra való tekintettel – nem nyújt be pályázatot a TOP – 3.2.1 

– 16 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” felhívásra. A 

Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a tárgyban korábban kelt 178/2018. (VIII.9.) számú 

határozatát. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az ügyben szükséges 

további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Medgyesegyháza, 2018. augusztus 24. 

          dr. Nagy Béla György sk.  

                            polgármester  

 

 

Ellenjegyezte: dr. Kormányos László jegyző sk.  


