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KEOP-2012-5.5.0/A  Pályázat benyújtására  

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani Környezet és Energia 
Operatív Programon (KEOP) belül Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 
korszerűsítése projekt támogatására.  
 
A 2013. január 26-ai képviselő-testületi ülésen a képviselő-testület már döntést hozott a 
tervezői, auditori tevékenység megrendelésével kapcsolatban, ám a pályázati kiírás feltétele, 
hogy a képviselő-testület rendelkezzen az alábbi határozati javaslatban leírtakról is.  
 
A munkát megrendeltük, a tervező a hétvégén juttatja el az önkormányzathoz a terveket, 
amiket 3 kivitelező felé árajánlatkérésre megküldünk.  
 
A pályázat benyújtásának a kezdő napja február 11, melyet önkormányzatunk megpróbál az 
elején beadni. A beadás folyamatos, ám ahogy kimerül a keret, úgy a pályázatot lezárják.  
 
A pályázat benyújtásának alapfeltétele, hogy a képviselő-testület a pályázaton történő 
részvételt elhatározza, a szükséges önrész biztosítására kötelezettséget vállaljon. Kérem a 
Képviselő-testületet, hogy határozati javaslatomat legalább egyszerű szótöbbséggel fogadja 
el.  
 
Határozati javaslat: 
 
1. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázat 

benyújtását határozza el a Környezet és Energia Operatív Program- KEOP-2012-
5.5.0/A- konstrukcióra a Nagycenki Községháza Épületenergetikai fejlesztése   
címmel.  
 

2. A projekt megvalósításának helyszíne: 9485 Nagycenk, Gyár u. 2.    
433/5 hrsz. (községháza épülete)  
 

3. A projekt teljes költségvetése maximum 70.000.000 Ft, azaz Hetvenmillió forint, 
melyből támogatást az önkormányzat az alábbi módon igényel:  
  

 
Pályázati költségvetésben  

szereplő költségek 

Támogatás: 59.500.000 

Önerő: 10.500.000 

ÖSSZESEN: 70.000.000 
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4. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önrészt saját 
forrásból a 2013. évi költségvetésében biztosítja, az a pályázat elnyerése esetén 
rendelkezésre fog állni. 

5. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból 
nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a 
költségvetésében elkülöníti. 
 

6. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében 
a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős:  Csorba János polgármester 
Határidő:  2013. február 15.  
 

 

 
 
 
 
         Csorba János s.k.  
         polgármester 
 
 


