
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J a v a s l a t 

 

KEOP-5.5.0/D pályázat benyújtására a Városi Sportcsarnok villamos energia 

megtakarítását eredményező korszerűsítésre 
  

  

 

  

  

 

 

 

  

  

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

      elnöke  

Előkészítő:  PH. Településfejlesztési és  

         Vagyongazdálkodási Osztály 

  

 

 

 

 

   

Ó z d, 2012. november 22. 

 



Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 72/2012.(V.17.) határozata szerint a Városi 

Sportcsarnok villamos energia megtakarítását eredményező korszerűsítésének műszaki tartalma 

és költsége a benyújtandó KEOP-5.5.0/D pályázati kiírás feltételeinek ismeretében aktualizálásra, 

pontosításra került. 

A fejlesztés célja a Városi Sportcsarnokban a világítástechnika korszerűsítése és ehhez 

kapcsolódóan fotovoltaikus energiatermelés. A sportcsarnokban többek között nemzetközi szintű 

kézilabda felkészülési és tétmérkőzéseket rendeznek, így ez a megoldás - a Nemzetközi 

Kézilabda Szövetség előírásának megfelelően - alapvetően biztosítja a világítási igényeket.  

Az új rendszerű energiatakarékos világítás az egyik legújabb fényforrás rendszerrel, indukciós 

lámpa alkalmazásával van tervezve. A tetőn meglévő eredeti beépítésű „doboz” lámpatesteket 

meghagyva, azok aktív részét átépítve, a tükörfelületet feljavítva egy jó minőségű általános 

világítás kerül kiépítésre, melyhez a mérkőzések, vagy egyéb kiemelt rendezvények kiegészítő 

világításaként a keresztirányú traverzekre meghatározott rendben kiegészítő komplett indukciós 

lámpatestek kerülnek beépítésre. Ezek együttes használata messzemenően eléri a kívánt 

eredményt. 

Az épület 2011. évi villamos energiafogyasztása 51137 kWh, ezen belül a tornacsarnok világítási 

energiaigénye 50800 kWh volt. A felújítással a tornacsarnok világítási energiaigénye ugyanolyan 

időbeli használattal számolva 13300 kWh-ra csökken, ez önmagában 135 GJ (73%-os) éves 

energia-megtakarítást jelent. 

További energia-megtakarítást jelenthet a bejáratnál a dél-nyugati cseréptetős tetőfelületekre 

elhelyezésre kerülő hálózatcsatolt szolár rendszer. A napelem modulok a tetőhorgokra rögzített 

könnyűszerkezetes tartórendszerre kerülnek a bejárat két oldalára szimmetrikusan, az inverterek 

és egyéb készülékek a tető melletti teraszos lapos tetőnél a falra lesznek rögzítve (kültéri kivitel), 

ezáltal a küzdőtér fölötti nagy lapos tető nem terhelődik. A váltakozó áramú kábelezés a lapos 

tetőn beton gúlákra fektetett fém kábelcsatornában lesz vezetve az épület másik oldalára a 

villamos fogadótérbe. Így a tornacsarnokon belül nem szükséges semmilyen bontási, 

kábelvezetési, stb. munka végzése. 

A szolár rendszer teljesítménye a számított éves 18900 kWh hozammal fedezi a Sportcsarnokban 

felhasznált villamos energia mennyiségét. 

Ezzel a két megoldással a Sportcsarnok teljes éves villamos energia költsége, amely 2011. évben 

2.861.870.-Ft összeget jelentett, gyakorlatilag megtakarítható. 

 
A fenti koncepció szerinti Sportcsarnok világítási korszerűsítés beruházásának aktualizált összes 

költsége bruttó 40.259.000,- Ft, melyből a KEOP pályázat vissza nem térítendő támogatása (85%) 

34.220.150,- Ft és az önkormányzat által biztosítandó saját erő (15 %) 6.038.850,- Ft. 

A beruházásra fordított önkormányzati önerő a 2011. évi fogyasztási szintet alapul véve 2-2,5 év 

alatt megtérül.  

 

 

Javaslat: 

Ózd Város Önkormányzata nyújtson be pályázatot a KEOP-5.5.0/D számú kiírásra a Városi 

Sportcsarnok villamosenergia megtakarítását eredményező korszerűsítésre, 15%-os önerő 

biztosításával. 



 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t 

  

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2012. (XI. 22.) határozata 

KEOP-5.5.0/D pályázat benyújtásáról a Városi Sportcsarnok villamosenergia 

megtakarítását eredményező korszerűsítéséhez 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbi döntést hozta:  

 

1.)   Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Városi Sportcsarnok 

villamosenergia megtakarítást eredményező korszerűsítése céljából a KEOP-5.5.0/D számú 

pályázat benyújtásával az alábbi feltételek mellett: 

 

 - a projekt megnevezése:  Ózd Városi Sportcsarnok villamosenergia megtakarítását  

eredményező korszerűsítése 

- a projekt megvalósítás helyszíne:    Ózd, Brassói út 1., hrsz: 8628/4 

- a beruházás bruttó összköltsége, egyben  

  a teljes elszámolható költsége:    40.259.000,- Ft 

- a 85 %-os KEOP támogatás összege:   34.220.150,- Ft 

- a 15 %-os önrész összege:         6.038.850,- Ft. 

 

2.)  Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6.038.850,- Ft összegű saját erő 

fedezetét az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a felhalmozási tartalék terhére 

biztosítja. 

 

3.)   Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Ózd Város Polgármesterét 

a pályázat benyújtásához és a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges 

dokumentumok aláírására. 

 

 

Felelős: 

-  Pályázat előkészítéséért: PH Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 

-  Dokumentumok aláírásáért: Polgármester 

Határidő: értelemszerűen (a pályázati kiírás függvényében) 

 

 


