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Hantos Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének 

91/2012.(  X. 4. )  Kt. számú  h a t á r o z a t a 
 

Döntés megújuló energia alapú villamosenergia-termelésről szóló pályázat benyújtásáról 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Döntés megújuló energia 
alapú villamosenergia-termelésről szóló pályázat benyújtásáról tárgyú napirendi pontot és az az 
ügyben az alábbi döntést hozta:  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározta, hogy támogatási igényt nyújt be 
a 1331/2012. (IX. 7.) Kormány határozat alapján kiírásra kerülő Megújuló energia alapú hő- és 
villamosenergia-termelés vissza nem térítendő formában történő támogatása (KEOP 4.10.0) 
tárgyú pályázati felhívásra. 

A beruházás keretén belül létrehoz egy 48-50 kW teljesítményű napelemes erőművet az alábbi 
költségekkel: 

Beruházás bruttó összköltsége 50 millió Ft 
Támogatás  42,5 millió Ft 
Önerő 7,5 millió Ft 

A Képviselő-testület vállalja, hogy sikeres pályázat esetén a szükséges önerőt kedvező 
kamatozású hitelből biztosítja. 

 
A Képviselő-testület megbízza a Rózsa Mérnökiroda Bt. –t (székhely: 2651 Rétság, Mikszáth u.1. 
adószám: 24012713-3-12), hogy a pályázati felhívásnak megfelelő dokumentációt (különösen a 
szükséges terveket, auditokat, előzetes közbeszerzési eljárás lefolytatását) készítse el, továbbá 
nyertes pályázat esetén a projektet bonyolítsa le, a támogatás lehívásához szükséges 
elszámolásokat végezze el. 
 
Nyertes pályázat és pályázatban való elszámolhatóság esetén fenti feladatok elvégzéséért a Rózsa 
Mérnökiroda Bt. (székhely: 2651 Rétság, Mikszáth u.1., adószám: 24012713-3-12), részére 
fizetendő megbízási díjat a képviselő-testület 1.000.000 Ft+27% Áfa, azaz bruttó 1.270.000.- 
(egymillió-kettőszázhetvenezer) forintban állapítja meg. 
 
A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy sikertelen pályázat, illetve amennyiben fenti megbízási 
díj pályázatban nem elszámolható költségnek minősül a Rózsa Mérnökiroda Bt. –t (székhely: 
2651 Rétság, Mikszáth u.1., adószám: 24012713-3-12), fenti feladatok ellátásáért díjazás nem 
illeti meg.  
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos 
előkészítő intézkedéseket tegye meg, majd a pályázat benyújtását megelőzően részletes 
tájékoztatást adjon. 
 
Határidő: pályázati kiírást követő testületi ülés 

Felelős: Fischer  József polgármester 
 
 
   (: Fischer József  : ) sk.                                                                           ( : Gálné Papp Erika : ) sk. 

                           polgármester                                                                                              körjegyző  
       
            


