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az „Innovatív közösségi napelem hasznosítás”  

elnevezésű pályázat benyújtásáról, tulajdonosi hozzájárulásról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti 
együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló VM 
rendelet (11/2013. (III.05.) lehetőséget biztosít térségek közötti együttműködési pályázat 
benyújtására és megvalósítására. Az „Innovatív közösségi napelem hasznosítás” című projekt 
megvalósíthatósági tanulmányát az Irányító Hatóság (Vidékfejlesztési Minisztérium) 
hozzájáruló nyilatkozattal támogatja, mely feltétele a pályázat MVH felé történő 
benyújtásának. 

Projekt tartalma: 

Célja: Megújuló energiák felhasználásának terjesztése, ezen belül kiemelten a napenergia 
közösségi felhasználásának elterjesztése.  
Hosszú távú cél: Energia- és költségtakarékos rendszerek kialakításával helyi szintű 
megújuló-energia ágazat fejlesztési projektek generálása.  
Közvetett célunk az önkormányzatok, közintézmények, vállalkozások 
környezettudatosságának növelése, az elérhető költségmegtakarítással munkahelyek 
megőrzése.  
Megvalósítási térségünk az Észak - Alföldi Régióban, azon belül Jász-Nagykun-Szolnok 
megye középső részén található, közvetlenül érintett települések: Jászapáti, Szajol, Kétpó. 
Itt a napfényes órák száma éves ingadozásban 1900 – 2100 óra között változik, mely országos 
szinten is igen magas. Hazánk legszárazabb területéhez tartoznak, a csapadék sok éves átlaga 
alig haladja meg a 490 mm – t. 
A napfényes órák és felhőmentes időszakok magas számát tekintve a megvalósítási helyek 
kiválóan alkalmasak a napenergia közösségi szintű hasznosítására. Projektünkben 2 HACS 
(Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület -NKVE és a Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési 
Egyesület-KTZVE), 1 szociális szövetkezet (Út és Élet Szociális Szövetkezet) és 1 
környezetvédelmi alapítvány (Közöld Alapítvány) egyedülálló együttműködése mintaértéket 
kíván teremteni. 
A Közép-Tisza Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület a pályázat benyújtója, 100 %-os 
támogatási intenzitást tud elérni a Közöld Alapítvány, a KTZVE valamint a NKVE is, 
valamint a szociális szövetkezet 60%-os támogatási intenzitást ér el.  
Az elkészített Megvalósíthatósági Tanulmány 41 110 000 Ft összköltségű.  
A projektben a KÖZÖLD Alapítvány 1 napelem rendszert (5 kW) telepít a szajoli 
IKSZT (Közösségi Ház) tetejére. Ez a helyi vállalkozások számára is demonstráció, azon 
felül a közösségi ház energiafelhasználását racionalizálja, költségtakarékossá teszi. A 
csökkenő üzemeltetetési költségek miatt az IKSZT kedvezőbb feltételekkel adhatja bérbe a 
termeket a civil szervezetek számára, az önkormányzatra kevesebb energiaköltség hárul. A 
megvalósító és beruházó a KÖZÖLD Alapítvány, mert az Áfát is elszámolhatja. A 
pályázathoz szükséges az önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulása az IKSZT épület 



ingatlanon (5081 Szajol, Kölcsey u. 2. hrsz. 1370) történő napelem rendszer megépítéséhez és 
üzemeltetéséhez, majd amennyiben a projekt nyer, a kedvezményes elektromos energia 
használatról. (IH által támogatott MT csatolva.) 
 
 

Határozati javaslat 
 

……/2013. (XI. 12.) önkormányzati képviselő-testületi határozat 
 

 
Az „Innovatív közösségi napelem hasznosítás” című pályázathoz 

tulajdonosi hozzájárulásról 
 
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az „Innovatív közösségi 
napelem hasznosítás” című Térségek közötti együttműködési pályázat benyújtásához. Két 
tanú aláírásával ellátott tulajdonosi hozzájárulást ad a Közöld Alapítvány részére, miszerint a 
Közöld Alapítvány jogosult a Közösségi Ház (Szajol, Kölcsey u. 2. hrsz.1370) épületének 
tetején megvalósítani az 5 kW-os napelem rendszert és tartozékait, valamint hogy a Közöld 
Alapítvány jogosult az üzemeltetési kötelezettség lejártáig azt használni, és a kötelező arculati 
elemeket elhelyezni. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szöllősi József polgármestert a teljes bizonyító erejű 
tulajdonosi hozzájárulás aláírására. 
 
Határozatról értesülnek: 

1.) Képviselő-testület tagjai H. 
2.) Szöllősi József  polgármester  H. 
3.) Közép-Tisza Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület Rákóczifalva 
4.) Közöld Alapítvány Szolnok 
5.) Pénzügyi Csoport H. 
6.) Irattár 

 
 
Szajol, 2013. november 7. 
 
 
 
        Szöllősi József  
          polgármester 
 


