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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Az elfogadott „Tapolca Város Önkormányzata 2011-2014. évek közötti gazdálkodása
Stratégiai Programja, Iránymutatás a 2014-2017. évek közötti fejlesztésekhez” című 
dokumentumban célul tűztük ki, hogy pályázati lehetőségek kihasználásával, 
források bevonásával törekdeni kell a megújuló energiaforrások használatára.

Az önkormányzati intézményeink és a gazdasági társaságaink által üzemeltetett
létesítmények villamosenergia felhasználása igen jelentős. A rendelkezésünkre álló 
2010. évi lezárt adatok szerint intézményrendszerünk 393.960 kWh fogyasztásáért
18.366.596,- forint összeget fizettünk. Gazdasági társaságaink felhasználása is
hasonló mértékű, a 329.174 kWh fogyasztás ellenértéke 15.157.145,- forint volt. 
Várhatóan a közeljövőben jelenik majd meg a Környezet és Energia Operatív 
Program “Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal” című KEOP- 2012-4.10.0/A kódszámú pályázata, amely 2012. 
október 24-től társadalmi véleményezés alatt áll.  
A rendelkezésünkre álló tervezet szerint a megjelenő felhívás keretei között 
projektjavaslatokat nyújthatunk be intézményeink és gazdasági társaságaink által
üzemeltetett létesítmények villamosenergia igényének részbeni vagy teljes
kielégítésére napelemes rendszerek telepítésével (50 KVA alatt) pályázatonként 50
millió forint összeghatárig.
A támogatási intenzitás mértéke költségvetési szervek és intézményeik, valamint az
önkormányzati közfeladatot ellátó nonprofit szervezetek esetében 85%.
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Az összetett és újszerű pályázati eljárás szerint igény/veszteségfeltáró vizsgálat 
utáni feltételes közbeszerzési eljárás és vállalkozói kivitelezési szerződés megkötését 
követően nyújthatjuk be a pályázatot, amelynek formai és tartamli megfelelése esetén 
elektronikus értesítést kapunk majd a támogathatóságról, amelyet követően postai 
úton megküldésre kerül részünkre a támogatói okirat.

A leírtakból következően nagyon fontos, hogy mielőbb indítani tudjuk az 
előkészítést és közbeszerzést, mivel várhatóan többszörös lesz a jelentkezés a 
pályázati forrásokra.

A hatályos közbeszerzési szabályzatunk alapján a nemzeti értékhatár (nettó 150
millió forint) alatti összeg esetében a polgármester dönt a közbeszerzési eljárás
megindításáról abban az esetben, ha a szükséges saját erő rendelkezésre áll.  
A 2012. évi önkormányzati költségvetésünkben napelemes rendszerek kiépítésére
nem terveztünk forrást, így most külön döntéssel a “Tapolca Jövőjéért” kötvény 
terhére javasolok legfeljebb bruttó 30.000.000,- forint pénzeszközt biztosítani a
pályázati saját erő fedezetére, amelynek felhasználására a sikeres és eredményes 
pályázatot követően 2013. évben kerülhet sor.   

Intézményeink, létesítményeink elektromos fogyasztását és a pályázati előírásokat 
figyelembe véve előzetes felmérés szerint négy pályázat benyújtására nyílhat 
lehetőségünk (Tapolca Kft., Városi Rendezvénycsarnok, Tapolcai Diák- és 
Közétkeztető Kft. Stadion utcai épülete, Tapolcai Általános Iskola Úttörő utcai és 
Kazinczy téri épületei).
Egy kWh teljesítményű napelem kivitelezési költsége 750.000 és 800.000,- forint 
közötti összegre tehető, egy pályázatban egy, legfeljebb 50 KVA teljesítményű 
rendszert lehet telepíteni. Ennek megfelelően került meghatározásra a saját erő 
összege.

Feltétlenül javaslom a “Tapolca Jövőjéért” kötvény terhére a pályázatokhoz 
szükséges saját erő biztosítását, mivel intézményeink és létesítményeink működése 
mindig is önkormányzati feladat lesz, a megtérülési idő rövid, várhatóan éves 
szinten közel 10 millió forint összegű megtakarítással számolhatunk nyertes és 
megvalósított pályázataink esetén.

A saját erő biztosítását támogató határozat elfogadása esetén felhatalmazást kérek a 
pályázatok benyújtásával kapcsolatos intézkedések megtételére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
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HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete összhangban „Tapolca Város
Önkormányzata 2011-2014. évek közötti
gazdálkodásának Stratégiai Programja,
iránymutatás a 2014-2017. évek fejlesztéseire”
című dokumentumban megfogalmazottakkal a 
tapolcai intézményekben napelemes rendszerek
telepítésére legfeljebb bruttó 30.000.000.- Ft
összegű, azaz Harmincmillió forint összeget 
biztosít a saját erő fedezetére a “Helyi hő, és 
villamosenergia-igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal” című, a KEOP-2014-4.10.0/A 
kódszámú konstrukcióra benyújtandó
pályázatokhoz.
A pályázati összeg fedezetét Tapolca Város 2012.
évi költségvetéséről, a végrehajtásával 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2012.
(II.20.) önkormányzati rendelet 7. sz. melléklet, 1.
Cím: Tartalékok, „Felhalmozási célú céltartalék,
1.2.2.2. kötvény kibocsátásából és befektetéséből 
származó bevétel tartaléka” elnevezésű soron 
szereplő zártkörű önkormányzati „Tapolca 
Jövőjéért” című kötvény biztosítja.  

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2012. november 30.
Felelős: polgármester

Tapolca, 2012. október 25.

Császár László
polgármester


