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ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2013. szeptember 4-i ülésére 
 
Tárgy: Javaslat a KMOP-3.3.3-13 számú pályázaton való részvételre 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet felújítása részben újpesti önkormányzati önerőből, részben 
pedig Európai Uniós támogatásból valósult meg. Az energetikai felújítást követően megvizsgáltuk azokat 
a lehetőségeket, melyek által az épület fenntartási költségei –további pályázati források igénybevétele 
mellett– tovább csökkenthetők. 

 
A Közép-magyarországi Regionális Operatív Program keretében megjelent KMOP-3.3.3-13 számú 

pályázati felhívás keretében lehetőség nyílt arra, hogy a Rendelőintézet elektromos energia felhasználását 
még optimálisabbá tehessük. A pályázat keretében megvalósítható beruházás (napelemek telepítése) 
eredményeképpen a helyszínen megtermelt elektromos energia a helyszínen felhasználható, kisebb 
fogyasztás esetén pedig a felesleg az ELMÜ hálózatba visszatáplálásra kerül. A pályázati lehetőséggel és 
beruházással a Rendelőintézet fenntartásának elektromos energiaköltségei csökkenthetők. 

 
A pályázat beadására nyitva álló időszak 2013. július 22-26. között volt, a pályázat előkészítését a 

Szakrendelő fejlesztésének koordinálásával megbízott Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. 
elvégezte, az 2013. július 26. napján beadásra került. A projekt megnevezése „Napelemes rendszer 
telepítése az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet épületére”, a tervezett beruházás teljes bekerülési 
költsége br. 39.891.335,- Ft, amelyből a támogatás igényelt összege br. 37.351.335,- Ft, az önkormányzat 
önrésze br. 2.540.000,- Ft. 

 
A beadásra rendelkezésre álló rövid időszakban, a nyári szabadságokra is tekintettel képviselő-testületi 

ülésre nem volt lehetőség, ezért kérem a Tisztelt Testületet, hogy a pályázat beadásához és támogatás 
esetén a beruházás megvalósításához hozzájárulni szíveskedjen. 
 
Budapest, 2013. augusztus 22. 
 

Dr. Molnár Szabolcs 
Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a KMOP-3.3.3-13 sz. pályázaton az Újpesti Szakorvosi 
Rendelőintézet 73070 helyrajzi számú, természetben a 1046 Budapest, Görgey Artúr utca 28-30. szám 
alatt található épületére vonatkozó energetikai fejlesztéssel részt kíván venni, s támogatás esetén a 
beruházást megvalósítja. A „Napelemes rendszer telepítése az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet 
épületére” című projekt tervezett teljes bekerülési értéke br. 39.891.335,- Ft, a támogatás igényelt összege 
br. 37.351.335,- Ft. A pályázat megvalósításához szükséges önrészt a Képviselő-testület a költségvetési 
rendelet 6. számú melléklete C.1. Beruházási és fejlesztési céltartalék előirányzat terhére biztosítja. A 
Képviselő-testület a pályázat előkészítésével és lebonyolításával az Észak-pesti Ingatlan- és 
Térségfejlesztési Zrt.-t bízza meg. 
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