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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Fotovoltaikus rendszerek kialakítására vonatkozó KEOP-2014-4.10.0/N pályázat végleges 
formájában még nem jelent meg, de a birtokunkban lévő tervezet szerint a benyújtásának 
lehetséges időpontja : 2014. július 21. és július 22. 
A pályázat szempontjából plusz pontokat jelent, ha rendelkezünk a kivitelezésre vonatkozó 
eredményhirdetéssel lezárult feltételes közbeszerzési eljárással, ezért haladéktalanul el kell 
indítanunk a projekt előkészítését. A pályázat során 50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti 
(HMKE méretű) napelemes rendszer(ek) kialakítása  saját villamos energia-igény részbeni 
vagy teljes közvetlen kielégítése céljából valósítható meg. A támogatás mértéke maximum 
100 %, a támogatás összege minimum 20 MFt, maximum 50 MFt.  
Célszerűnek tartjuk a hivatal épületére a fenti 50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti 
napelemes rendszer(ek) telepítését, amennyiben méretüknél fogva a napelemek a tetőre nem 
férnek el, a pályázatba még beleférő napelemeket az óvoda épületére javasoljuk elhelyezni. 
 
Mellékeljük a GOODWILL CONSULTING Pályázati Tanácsadó Kft. egyedi pályázatírásra 
vonatkozó Együttműködési Megállapodását. A Megállapodás szerint a szolgáltatási díj 150 
eFt+ÁFA, illetve a projektmenedzsment (utógondozás díja) az elnyert támogatás 5 %-a 
+ÁFA. A 150 eFt+ÁFA= 190.500,- Ft a pályázatban nem számolható el, erre költségvetési 
fedezetet kell biztosítani. A projektmenedzsment költségei viszont a pályázatban 
elszámolhatóak. A Megállapodás V.1.2. pontja szerint: „Megbízott vállalja továbbá, hogy 
amennyiben a KEHOP/KEOP-napelem pályázat benyújtásra kerül, de a pályázat nem nyer el 
támogatást, a Megbízó által Megbízottnak megfizetett szolgáltatási díjat visszafizeti”, ezért ha 
rajtunk kívülálló okok miatt nem nyerünk a pályázaton, az önkormányzatnak nem jelent 
költséget. 
 
Mellékeljük továbbá a feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó Megbízási 
Szerződést. A Megállapodás értelmében a szolgáltatási díj megfizetése egy összegben 
esedékes, azt követően 30 napon belül, amikor a pályázati eredményről szóló határozatot 
Megbízó kézhez vette. Amennyiben a pályázat nem nyer, a közbeszerzés eredményének 
megjelentetése a Közbeszerzési Értesítőben jelentkezik költségként, ami kb. 100 eFt. Az 
eljárás lefolytatásának költségei a pályázatban szintén elszámolhatók. Javasoljuk a pályázat 
előkészítését és benyújtását 100 %-os támogatottság mellett. 
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítására vonatkozó KEOP-2014-4.10.0/N pályázat benyújtásáról szóló 
javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fotovoltaikus rendszerek 
kialakítására vonatkozó KEOP-2014-4.10.0/N pályázatot nyújt be 100%-os 
támogatottság mellett. 

  Felelős: polgármester 
 Határidő: 2014. július 22. 
 

2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyedi pályázatírásra a GOODWILL 
CONSULTING Pályázati Tanácsadó Kft.-t bízza meg. Felkéri a polgármestert az 
Együttműködési Megállapodás aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. június 18. 



 
3. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP 2014-4.10.0/F számú 

„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati konstrukció felhívására 
benyújtandó pályázattal szemben előírt követelményre figyelemmel feltételes 
közbeszerzési eljárást folytat le. A közbeszerzési eljárás lefolytatására Dr. Szabó 
Gergely Ügyvédi Irodát (Székhely: 1061 Budapest, Andrássy u. 33. III/2.)kéri fel. 
Felkéri a polgármestert a Megbízási Szerződés aláírására. 

 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2014. június 18. 
 

4. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a feltételes közbeszerzési eljárás 
eredményének megjelentetéséhez és a pályázatíráshoz költségvetésében 290 eFt 
fedezetet biztosít. 

Felelős:polgármester0 
Határidő: értelemszerűen 
 
 

Pásztó, 2014. június 13. 
 
 
 Sisák Imre 
 polgármester 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 

Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 


