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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Újhartyán  Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
2014.  január 28.(kedd) 17 órai kezdettel 

megtartandó képviselő-testületi ülésére 
 

EGYEBEK napirendhez. 
 

Tárgy:   Napelemes rendszer telepítése az Újhartyáni Gyermekvár 
Óvoda épületére szóló pályázat elfogadása 

 
Előterjesztő:  Schulcz József polgármester 

Előkészítő:  Kovács Edit előadó 

Előterjesztés tartalma:  határozathozatal 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2013 áprilisában pályázatot nyújtott be Újhartyán Önkormányzat a Közép-magyarországi 
Operatív Program támogatási rendszeréhez „Napelemes rendszer telepítése az Újhartyáni 
Gyermekvár Óvoda épületére” címmel.  2013. október 1-én értesítést kapott az önkormányzat, 
hogy elutasították a pályázatot és tartaléklistára helyezték.  2014. január 10-én értesítettek, 
hogy a pályázat támogatásban részesült 35.165.030 Ft összeggel 100 %-os támogatási 
intenzitással.  
A projekt során megvalósuló technológia és eszközök bemutatása 
A Gyermekvár Óvoda épületének tetejére napelemes rendszer fog kiépülni. A beruházás 
megvalósításával az óvoda, konyha áramfogyasztásának költségét közel nullára tudják 
redukálni. 
 
A következő lépéseket történtek meg: 

• A képviselő-testület a 2013. július 31-i testületi ülésén az alábbiakról 
döntött: 

- a T-Projekt Hungary Kft. vállalkozói szerződésének elfogadása 
csatlakozási terv elkészítésére 200.000 Ft +ÁFA 

- a T-Projekt Hungary Kft. projektmenedzsmenti szerződésének 
elfogadásáról 698.500 Ft összegben. 

- a Tölma-Média Bt. szerződésének elfogadásáról 250.000 Ft+ÁFA 
öszzegben nyilvánosság biztosítására 

- a TAN-VILTERV Mérnöki és Oktatási Bt. műszaki ellenőri 
feladatok ellátására vonatkozó szerződés elfogadása 650.000 Ft 
+ÁFA összegben 
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- a T-Projekt Hungary Kft. megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítésére vonatkozó megbízási szerződés elfogadásáról 800.000 
Ft+ÁFA összegben 

- a Gesztorház Bt. közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó 
megbízási szerződés elfogadásáról 400.000 Ft+ÁFA összegben. 

- a T-Projekt Hungary Kft. pályázati sikerdíjra vonatkozó megbízási 
szerződés elfogadásáról 4% összegben. 

 
A képviselő testületének az alábbi határozatot szükséges meghoznia, amely a támogatási 
szerződés részét képezi: 
 
Határozati javaslat: 

……../2014.(I. 28..) sz. Képviselő-testületi határozat 
Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete  
a Közép-magyarországi Operatív Program támogatási 
rendszeréhez benyújtott és elnyert (KMOP-3.3.3-13-
2013-0143kódszámú)  „Napelemes rendszer telepítése az 
Újhartyáni Gyermekvár Óvoda épületére” című(100% 
támogatottságú pályázatot elfogadja.   
A beruházás teljes összege: 35.165.030.-Ft, melyből a 
támogatási összeg 35.165.030.-Ft. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
szerződés megkötésére, valamint a szükséges 
közbeszerzési eljárás megindítására. 

 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
 
Újhartyán, 2014. január 20.          Schulcz József 
               polgármester   


