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MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a
Képviselő-testület

2013. február 7-én 8 órakor
kezdődő rendkívüli ülésére az Új Városháza üléstermébe.


Napirend:

1. KEOP-2012-5.5.0/A pályázati kiírásra benyújtandó projekt elfogadása
2. Bejelentések

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2013. február 4.

Várfi András s.k.
polgármester



A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk
főmenüből
nyíló,
Önkormányzat

Testületi
ülések

Előterjesztések
menüpontban.
http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek
Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés
előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2013. február 7.
napján tartandó rendkívüli üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. február 7-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

KEOP-2012-5.5.0/A pályázati kiírásra benyújtandó projekt elfogadása
Pardi László
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
2012. év őszén megjelent KEOP-2012-5.5.0/B pályázati felhívástervezet alapján a Városüzemeltetési osztály
megkezdte a Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Kossuth u. 9. szám alatti
épületegyüttesének, továbbá a Városháza Selyem út 124. alatti épületének energetikai felújítását tartalmazó projekt
részleteinek kidolgozását.
A T. Képviselő-testület a 633/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozatával elfogadta a beruházás műszaki
dokumentációjának elkészíttetését.
A tervezők által megfogalmazott műszaki fejlesztések a következők:
Selyem út 124.:
épület külső hőszigetelése
külső nyílászárók cseréje
fűtés korszerűsítés
meglévő radiátorokra termosztatikus szelepek elhelyezése
kazáncsere
tetőtér szigetelése a meglévő belső burkolat elbontásával
födém szigetelése kazánháznál üvegfelület bontása, szigetelése
világítás korszerűsítés.
Kossuth u. 9.:
épület külső hőszigetelése
külső nyílászárók cseréje
fűtés korszerűsítés
új 3 részre szakaszolt fűtési rendszer kialakítása
új radiátorok
radiátorokra termosztatikus szelepek elhelyezése
kazáncsere
tetőtér szigetelése a meglévő belső burkolat elbontásával
födém szigetelése
hő visszanyerős szellőztetési rendszer kialakítása a színházteremnél
A projekt költségvetése az alábbiak szerint alakul:
Összes költség (100 %):
173 516 774 Ft
Pályázaton igényelt támogatás (85 %): 147 489 258 Ft
Saját forrás (15 %):
26 027 516 Ft
Összes költség bontásban:
Műszaki kivitelezés: 158.816.944 Ft
Projektmenedzsment: 3.461.000 Ft
Tanulmányok, vizsgálatok: 8.512.800 Ft
Mérnöki feladatok: 2.187.550 Ft
Nyilvánosság biztosítás: 538.480 Ft
2013. január 18-án megjelent a pályázat pontos és végleges kiírása.
A kiíró szervezettel történt egyeztetésekből kiderült, hogy az általunk benyújtandó pályázat lényegesen jobb
esélyekkel indulhat a KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú, Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás
energiatakarékos átalakítása c. pályázati kiíráson, mivel a két épület múltbéli energia fogyasztási adatai alapján a
tervezett beruházás nem produkálna elegendő energia megtakarítást a beruházási költségekhez képest, így a belső
megtérülési ráta számunkra kedvezőtlen.
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A két pályázati kiírás közötti az az alapvető különbség, hogy az „A” típusú kiírás esetében nincs szükség megújuló
energia forrás használatára.
Így a beruházás költségei lényegesen lecsökkennek, és nem bírnak akkora szereppel az elmúlt évek energia
fogyasztási adatai, ezáltal a pontozás lényegesen kedvezőbb lehet.
Fentiek szerint tehát a két érintett épület energetikai fejlesztése érdekében a KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú
pályázati felhívás keretei között nyújtható be a pályázat.
A KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázat útmutatója pontosan meghatározza, hogy a Képviselő-testületnek milyen
határozatot kell hoznia a pályázat benyújtásához, ennek fényében készült a határozati javaslat is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen és döntését határozat
formájában hozza meg.

Döntési javaslat
"Pályázati anyag elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú,
Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása c. pályázati felhívás alapján, „Városi
közintézmények komplex épületenergetikai fejlesztése Gyomaendrődön” címmel.
A projekt megvalósítási helyszínei az alábbiak:
- Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., Hrsz.: 3454
- Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény, 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 9., Hrsz.: 114
A projekt tervezett forrásösszetétele:
A projekt teljes beruházási költsége:173 516 774 Ft.
A támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség (pályázatban elszámolható költség): 173 516 774 Ft.
A beruházás megvalósításához biztosított önkormányzati saját erő összege: 26 027 516 Ft, melyet Gyomaendrőd
Város Önkormányzata a 2008. évben kibocsátott kötvényforrás terhére biztosít.
A KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázatban igényelt támogatás összege: 147 489 258 Ft, mely a pályázatban
elszámolható összes költség 85 %-a.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 02. 08.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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