
Az 6.napirendi ponthoz 

Előterjesztés  
 
Napirend:   Napelempark kialakításával kapcsolatos döntés meghozatala  
 
Előterjesztő:   a polgármester  
 
Előzmények:   30/2011. (III. 3.) számú határozat  
 
Határozat - tervezet: az előterjesztés végén található.  
 
I. A téma ismertetése:  
A Képviselő-Testület a 2011. március 3.-ai ülésén döntött arról a 30/2011. (III. 3.) számú 
határozatával, hogy 2011. évben milyen jellegű pályázatokat kíván beadni.  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

30/2011. (III.03.) számú 
Határozata 

A Képviselő-Testület 
 

1. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az alábbiakban megjelölt pályázati 
lehetőségekben eljárjon az önkormányzat nevében:  

a. KEOP 4.4 pályázat (napelempark kiépítése)  
b. KEOP 4.2.0/A pályázat  
c. Brikettet és / vagy peletet előállító gyártósorra történő beruházás pályázata,  
d. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése pályázat  
e. Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztésekre pályázat  
f. Faluközpont megújítása LEADER pályázat  
g. Intézményeknél lévő kazánok cseréjére pályázat  
h. Épületenergetikai pályázatok  

 
2. Amennyiben az 1. pontban nevezett pályázatok megírásra kerülnek, úgy a döntés 

végett azokat a Képviselő-Testület elé kell terjeszteni.  
 
Ezen határozat értelmében felvettem a kapcsolatot az Euro-Éker Építőipari Kft.-vel 
(továbbiakban: Kft.), kapcsolattartója Kardos Tünde.  
Ők dolgoztak ki egy anyagot, a részletes számításokat a mellékletként megküldött pénzügyi 
ütemterv 397 kW tartalmazza. Az összes költsége a projektnek ennek értelmében 411.884.425 
Ft (100 %), ehhez az önerő bruttó 61.782.663 Ft (15 %).  
 
A pályázatot a KEOP – 2011 – 4.4.0 „Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő 
és villamos energia, valamint biometán termelés” pályázati kiírás keretében nyújtanánk be.  
 
A pályázat elkészítését a Kft. vállalta, viszont a pályázat elkészítéséért járó díjazás két részre 
osztható: alapdíj és munkadíj.  
Az alapdíj összege 200.000 Ft + Áfa, amely kifizetése a pályázat benyújtásával egyidejűleg 
történik, számla alapján. Tehát ezt az összeget ki kell fizetni akkor is, ha a pályázat nem fog 
nyerni.  
 



A munkadíj  összege már összetettebb:   
Munkadíjat/szakértői díjat számít fel a Kft., mely díj az alapdíjtól teljesen független, csak elnyert 
pályázat esetén releváns. A díj az elnyert összeg százalékában kerül meghatározásra, a pályázott 
összeg nagyságától függően. Ezek számszerűen a következők: 
 

< 10 M Ft   800.000.-Ft 
10 – 20 M Ft  800.000.-Ft + 10 M Ft feletti rész 7%-a 
20 – 50 M Ft  1.500.000.-Ft + 20 M Ft feletti rész 6%-a 
50 – 100 M Ft  3.300.000.-Ft + 50 M Ft feletti rész 5%-a 
100 – 200 M Ft  5.800.000.-Ft + 100 M Ft feletti rész 4%-a 
200 – 500 M Ft  9.800.000.-Ft + 200 M Ft feletti rész 3%-a 
500 – 1000 M Ft  18.800.000.-Ft + 500 M Ft feletti rész 2%-a 
1000 -    28.800.000.-Ft + 1000 M Ft feletti rész 1%-a 
 

A munkadíjnál függ az is, hogy nettó vagy bruttó összeg lesz támogatva, tehát az a pályázat 
függvénye (a Kft. tájékoztatása szerint).  
 
II. Alkalmazott jogszabályok:  

1. - 
 
III. A döntés anyagi kihatása:  
 
Az előterjesztésben foglaltak szerint az önerő, amely 61.782.663 Ft (15 %), valamint az 
ismertetett alapdíj és munkadíj (sikeres pályázat esetén).  
 
IV. Határozat-tervezet:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 
…/2011. (……) számú 

Határozata 
 
A Képviselő-Testület  
 

1. Benyújtja pályázatát a KEOP – 2011 – 4.4.0 „Megújuló energia alapú villamos 
energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés” pályázati 
kiírásra a napelempark kialakítására.  

2. A pályázat megvalósítási helyszíne, címe: Monostorpályi külterületi 0335/2 hrsz-ú 
ingatlan.  

3. A beruházás költségei az alábbiak:  
Nettó (Ft-ban)  Bruttó (Ft-ban)  

a. Terület előkészítés (földmunka)  1.000.000   1.250.000  
b. Kivitelezés     16.000.000   20.000.000  
c. Infrastruktúra építés    5.000.000   6.250.000  
d. Napelemes rendszer   292.025.040   365.031.300  
e. Projekt menedzsment   5.182.500   6.478.125  
f. Közbeszerzés     1.500.000   1.875.000  
g. Tervezés     5.600.000   7.000.000  
h. Megvalósíthatósági tanulmány  1.200.000   1.500.000  
i. Tájékoztatás     2.000.000   2.500.000  
j. Összesen: (a. – i.-ig)    329.507.540   411.884.425  



4. Saját erő a projekt kapcsán: 61.782.663 (bruttó összeg, 15 %)  
5. Saját erő forrása: hitelfelvétel útján  
6. Saját erő visszafizetésének módja: a projekt megvalósítását követően az abból 

származó várható bevételből.  
7. A pályázat során igényelt támogatás: 350.101.761 Ft (bruttó 85 %).   

 
Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő - Testülete 
…/2011. (……) számú 

Határozata 
 
A Képviselő-Testület  
 

1. A …/2011. (IV. 22.) számú határozatával döntött arról, hogy benyújtja pályázatát 
a KEOP – 2011 – 4.4.0 „Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő 
és villamos energia, valamint biometán termelés” pályázati kiírásra a 
napelempark kialakítására.  

2. A pályázat elkészítésére és beadására felkéri az Euro-Épker Építőipari Kft.-t 
(4002 Debrecen, Biczó István kert 0552/54 hrsz., képviseletében: Kardos Csaba 
István ügyvezető, továbbiakban: Megbízott). 

3. A  Megbízott részére fizetendő díjazás a következők szerint alakul:   
a. az alapdíj összege 200.000 Ft + Áfa, amely kifizetése a pályázat 

benyújtásával egyidejűleg történik, számla alapján.  
b. A munkadíj  összege:  Munkadíjat/szakértői díjat számít fel a Megbízott., 

mely díj az alapdíjtól teljesen független, csak elnyert pályázat esetén releváns. A 
díj az elnyert összeg százalékában kerül meghatározásra, a pályázott összeg 
nagyságától függően. Ezek számszerűen a következők: 

 
< 10 M Ft   800.000.-Ft 
10 – 20 M Ft  800.000.-Ft + 10 M Ft feletti rész 7%-a 
20 – 50 M Ft  1.500.000.-Ft + 20 M Ft feletti rész 6%-a 
50 – 100 M Ft  3.300.000.-Ft + 50 M Ft feletti rész 5%-a 
100 – 200 M Ft  5.800.000.-Ft + 100 M Ft feletti rész 4%-a 
200 – 500 M Ft  9.800.000.-Ft + 200 M Ft feletti rész 3%-a 
500 – 1000 M Ft  18.800.000.-Ft + 500 M Ft feletti rész 2%-a 
1000 -    28.800.000.-Ft + 1000 M Ft feletti rész 1%-a 

 
A munkadíjnál függ az is, hogy nettó vagy bruttó összeg lesz támogatva, tehát 
az a pályázat függvénye.  

4. A Megbízottal megkötni kívánt szerződés aláírására és a pályázattal kapcsolatos 
valamennyi teendő ellátására felkéri és egyben felhatalmazza a polgármestert.  
Határid ő: folyamatos  
Felelős: a polgármester  

 
 
Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a határozat – 
tervezeteket elfogadni szíveskedjen.  

 
(A határozat-tervezet elfogadása minősített többséget igényel.). 

 
 



Monostorpályi, 2011. április 18.  
 
 

Tisztelettel:  
 
 

Szabó József  
polgármester  


