
 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

AZ EREDMÉNYES ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZ UTÁN MÁR A NAPELEMES KISERŐMŰ 

KIVITELEZÉSÉRE KÉSZÜL MONOSTORPÁLYI. 

2013 / 04 / 03 
 
Az eredményes előkészítő szakasz után a kivitelezéshez érkezett a 

„Monostorpályi Község Önkormányzatának energetikai korszerűsítése 

fotovoltaikus rendszerrel” tárgyú KEOP-4.4.0./11-2011-0013 azonosító számú 

projekt. A kivitelező kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárás május 

hónapban elindul. Ha eredményes lesz akkor várhatóan nyár közepén elindulhat 

a közel 200 millió forintos beruházás. 

A napenergia a legtisztább, legnagyobb mennyiségben rendelkezésre álló megújuló 

energia. Az Észak-Alföldi Régióban a napsütéses órák száma, mely a napenergia 

termeléshez megfelelő, kb. 1200 óra. A napenergiának két fő felhasználási lehetősége 

lehet, elektromos áram előállítása napelemmel, illetve meleg víz előállítása napkollektor 

segítségével. 

Az Új Széchenyi Terv keretében mintegy 100 millió forintos európai uniós forrást nyert a 

település pályázata. Az előkészítő szakasz után 2012. márciusában írták alá a 

Támogatási Szerződést. Az elmúlt évben megkezdték a projekt megvalósításához 

szükséges Megvalósíthatósági Tanulmány átdolgozását, valamint a közreműködő cégek – 

tervező, közbeszerző – kiválasztását.  Az engedélyes tervek 2013 év elején elkészültek, 

így megkezdődhetett a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás 

elindításához szükséges ajánlattételi dokumentáció elkészítése, illetve a lehetséges 

kivitelező cégek feltérképezése.  

A kivitelezőre vonatkozó kiírás a tervek szerint május hónapban jelenik meg. A 

napelemes kiserőmű megépülésével az Önkormányzat a megtermelt energia 

értékesítésével, olyan bevételre tehet szert amellyel csökkentheti a közintézményeire és 

a település közvilágítására fordított energiafelhasználás költségeit. 

A projekt indokoltsága: 

- A megújuló energiafelhasználás alkalmazása; 

- A település energiafelhasználással kapcsolatos költségek jelentősen csökkenthetőek, és 

az így keletkezett megtakarítás a település további fejlesztésére szolgálhat; 

Az Önkormányzat által megvalósított beruházás Hajdú-Bihar megyében az elsők között 

valósulhat meg, és olyan modellértékű beruházás, mely mintaként szolgálhat további 

községek és városok részére. 
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