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TOP-3.2.1-15 kódszámú Pályázati Felhívás keretében tervezett, Általános iskola, Diákotthon 

energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázat benyújtásáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kétpó Község Önkormányzata a tulajdonában lévő intézményeinek energetikai korszerűsítését 

eredményező beruházást tervez, mely projekthez vissza nem térítendő támogatás elnyerését célzó 

EU-s pályázatot kíván benyújtani a 2016. március 23-án megjelent, utoljára 2016. július 06-án 

módosított TOP-3.2.1-15 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című 

pályázati felhívásra. 

 

A program keretében a település iskolájának és diákotthonának infrastrukturális fejlesztésére – a 

Terület és Településfejlesztési Operatív Program céljaihoz illeszkedő módon – van lehetőség. 

 

A pályázati felhívás keretében az alábbi, főbb tevékenységek támogathatóak:  

 

Önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb 

energiagazdálkodásának elősegítése, amelyen belül további célként jelenik meg:  

 

- 100%-ban önkormányzati és/vagy 100% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok) 

tulajdonában lévő épületek illetve infrastrukturális létesítmények energiahatékonyságot célzó 

felújítása és fejlesztése,  amennyiben  az  egyes  beruházások  a fosszilis energiahordozókból 

származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják;  

 

- a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata, mivel az elmarad az EU átlagtól, 

ugyanakkor Magyarország ilyen jellegű potenciálja több területen is kimagasló.  

Ezért további cél a projektek keretein belül a megújuló energiaforrások elérhetőbbé tétele, 

használatának ösztönzése, népszerűsítése. 
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A pályázati felhívás alapján a pályázatok benyújtása 2016. május 20-tól 2016. július 28-ig 

lehetséges, a projekt megvalósítására legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre. 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 

100%-a.  

A pályázatban igényelt támogatás összege 145 millió Ft. 

 

A projekt megalapozott előkészítéséhez elengedhetetlen a megfelelő szakértelemmel rendelkező 

projektszereplők kiválasztása, a feladatok ellátására jelentős tapasztalattal, gyakorlattal rendelkező 

szakértőket javaslok megbízni. 

 

A tervezett feladatok a megvalósítani kívánt projekt előkészítési, valamint műszaki, ellenőri 

feladatainak ellátása. Ezen feladatok ellátása a Kbt. 111.§-a értelmében nem tartozik a Kbt. hatálya 

alá, így a beszerzési eljárások lebonyolítása során nem szükséges a közbeszerzési törvényt 

alkalmazni, de legalább négy független árajánlat bekérése az elszámolhatóság érdekében 

mindenképpen kötelező. 

 

Az eljárás feltételes beszerzésnek minősül, mely lehetőséget nyújt arra, hogy – a támogatási 

szerződés megkötéséig konkrét kifizetés nélküli kötelezettségvállalás alapján – a kiválasztott 

projektszereplő jelen előterjesztésben meghatározott feladatok ellátását megkezdhesse. 

 

Fentiekre tekintettel javaslom, hogy jelen előterjesztés kapcsán az alábbi vállalkozásoktól kérjünk 

árajánlatot az előkészítési, valamint a műszaki ellenőri feladatok ellátására: 

 

- Sansavino Informatikai Kft. 2615 Csővár, Madách u. 1. 

 E-mail: office@sansavino.hu 

       - Sápi Forest Nonprofit Kft. 1122 Budapest, Ügyész u. 6. 

 E-mail: sapi.forest@gmail.com 

- Nagykunságért TVN Kft. 5411 Kétpó, Almásy tér 1. 

 E-mail: nagykunsagerttvn@gmail.com 

- Akviron Kft. 5000 Szolnok, Hunyadi János utca 24, 

 E-mail: akviron@akviron.hu 

 

Fentieket figyelembe véve, kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat 

elfogadását. 

 

 

Kétpó, 2016. július 21. 

 

 ………………….. 

  Keresztes Péter Pál  

      polgármester 
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Határozati javaslat 

Kétpó Község Önkormányzata 
……/2016.(……….) képviselő-testületi határozata  

 

TOP-3.2.1-15 kódszámú Pályázati Felhívás keretében tervezett, Általános iskola, Diákotthon 

energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázat benyújtásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a TOP-3.2.1-15 kódszámú 

Pályázati Felhívás keretében tervezett, Általános iskola, Diákotthon energetikai 

korszerűsítésére vonatkozó bruttó 145.000.000,- Ft összegű támogatási kérelem benyújtását. 
 

2. Kétpó Község Önkormányzata jelen határozatában rögzíti, hogy a TOP-3.2.1-15 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú konstrukció keretében 

megvalósítani kívánt projekt előkészítési, valamint műszaki ellenőri feladatainak ellátása 

tárgyában Kbt. hatálya alóli kivételek sorába tartozó, négy árajánlat kérésen alapuló 

feltételes beszerzési eljárást indít, és az alábbi ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre: 

 

- Sansavino Informatikai Kft. 2615 Csővár, Madách u. 1. 

 E-mail: office@sansavino.hu 

 - Sápi Forest Nonprofit Kft. 1122 Budapest, Ügyész u. 6. 

 E-mail: sapi.forest@gmail.com 

- Nagykunságért TVN Kft. 5411 Kétpó, Almásy tér 1. 

 E-mail: nagykunsagerttvn@gmail.com 

- Akviron Kft. 5000 Szolnok, Hunyadi János utca 24, 

 E-mail: akviron@akviron.hu 

 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához 

szükséges dokumentumokat aláírja. 

 

Felelős:  Keresztes Péter Pál polgármester 

Határidő:  2016. július 28. 

 

A határozat végrehajtásában közreműködik:   

________ 

A képviselő-testület határozatáról értesül: 
 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben 

3. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben 

4. dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben 

5. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

6. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltség Pénzügyi Iroda, 

Helyben 

 

Kétpó, 2016. július 21. 

 

 Keresztes Péter Pál dr. Enyedi Mihály  

 polgármester jegyző 

mailto:akviron@akviron.hu

