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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

a képviselőtestület 2015. július 28-i ülésére  
 Döntés pályázat benyújtásáról napelem park építésére 

 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Marcali Város Önkormányzata a 2014- 2019. évre vonatkozó ciklusprogramnak, a Helyi 
építési Szabályzatnak megfelelően szeretne egy naperőmű parkot építtetni, amennyiben ennek 
finanszírozására pályázati lehetősége nyílik. Jelenleg pályázati kiírás nem érhető el, de ősszel 
várható megjelenése. A támogatási intenzitás 50- 85% között várható az ország régióit, 
járásait tekintve illetve annak függvényében, hogy a naperőmű által megtermelt energia 
értékesítésre kerül, vagy saját felhasználás történik. Magasabb támogatási intenzitás érhető el, 
amennyiben a teljes megtermelt mennyiség saját felhasználásra történik. A fent maradó részre 
az Önkormányzatnak saját erőt, vagy hitelből forrást kell biztosítania. 
 
A korábbi kiírt pályázatokat, a város energia felhasználását (közvilágítás, intézményi 
világítás) figyelembe véve célszerű egy 300 kW névleges teljesítményű naperőmű tervezését 
elkezdeni, amelynek beruházási költsége mintegy 150 millió forint. A tervezéssel megbízott 
vállalkozónak az alábbi feladatokat kell ellátnia: 

-  Egy 300 kW-os naperőmű megvalósíthatósági tanulmányának, 
tervdokumentációinak és energetikai számításainak elkészítése a vonatkozó 
útmutatókban foglaltak szerint 

- Megvalósíthatósági vizsgálat 
- Alapadatok összegyűjtése, rendszerezése (helyrajzi térképek, méretek, szintek, 

tájolás, árnyékolások). 
- Tulajdonviszonyok meghatározása, rendszerezése (tulajdonosi struktúra, 

pályázó beruházó személye) 
- Helyi építési és egyéb előírások vizsgálata 
- A lehetséges erőmű nagyság meghatározása. Visszatáplálási pontok előzetes 

meghatározása. 
- Igénybejelentő benyújtása a hálózati engedélyes felé. 
- Hálózati csatlakozási tervek elkészítése 
- Egyeztetések elbonyolítása a Hálózati engedélyessel 
- Hálózati csatlakozási tervek készítése 
- Hálózati csatlakozási tervek jóváhagyatása 
- Építési engedélyeztetés 
- Építési Engedélyezési tervek elkészítése 
- Építési engedélyeztetési tervek jóváhagyatása 
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- Kiviteli tervek elkészítése 
- Kiviteli tervek elkészítése (beleértve a villamos és statikai terveket, 

nyomvonalakat, árazatlan költségvetés elkészítését) 
-  Pályázati feladatok elvégzését 
- Pályázati dokumentáció összeállítása ( hozamok meghatározása) 

 
Az Önkormányzat tulajdonában álló 328/4 hrsz. számú ingatlan elegendő területet biztosít a 
napelempark megvalósítására, a tervezendő erőmű a rendelkezésre álló ingatlan felén 
elhelyezhető. A gazdasági számítások elkészítésével egy időben ezért indokolt az ingatlan 
telekmegosztásának kezdeményezése. 
 

Határozati javaslat 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Döntés pályázat benyújtásáról 
napelem park építéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatokat hozza: 
 

1) Marcali Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a napelempark 
létrehozásával, felkéri a polgármestert a pályázat előkészítésére, illetve a pályázati 
dokumentáció benyújtására 
 

Felelős: Dr.Sütő László polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
2) felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges gazdasági 

számítások elvégzésére, valamint az előterjesztésben rögzített feladatok ellátására 
külső szolgáltatót bízzon meg 

 
Felelős: Dr. Sütő László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
3) felkéri a polgármestert a projekthez kapcsolódó beszerzési, közbeszerzési eljárások 

lefolytatására 
 

Felelős: Dr.Sütő László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
4) felhatalmazza a polgármestert, hogy a 328/4 hrsz. számú ingatlan telekmegosztásához 

szükséges intézkedéseket tegye meg 
 

Felelős: Dr.Sütő László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Marcali, 2015. július 27. 
 
                                                                                                           Dr.Sütő László s.k. 
                                                                                                                Polgármester 


