
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NAPELEMES RENDSZER T
KEOP – 4.10.0/N/14 – 2014 

TÁJÉKOZTATÓ 

Enying Város Önkormányzata 2015 januárjában
„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása
pályázati kiírás keretében az Európai Unió támogatásával. A 
beruházás által 5 napelemes rendszer telepítése történik az Önkormányzat tulajdonában álló épületekre.

Enying Város Önkormányzatapályázatot 
keretében 2014 augusztusában, majd
március 6-án lépett hatályba. A projektjavaslat
projekt címe: „Napelemes rendszer telepítése 

A tervek szerint az alábbi helyszíneken történik a kivitelezés:

- Polgármesteri Hivatal – 8130 Enying
- Vas Gereben Művelődési Ház
- Városi Bölcsőde – 8130 Enying
- Szirombontogató Óvoda -
- Szirombontogató Óvoda -

A napelemes rendszereket a KLNSYS 
előkészítéseként a megvalósítási helyszínek épületeinek tet
Bt.) elkészítette a tartószerkezeti szakért
előzetes technológiai audit, melyet a Szak

A projekt vonatkozásában a projektmenedzsment tevékenységet a Vanessia Magyarország Kft. látja el.

A kivitelező közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztására. A
Feladata a rendszerek telepítése. 

A kivitelezés2015.06.01-én kezdődött el, majd 2015.0
is sor kerül. 

A műszaki ellenőrzést végző szervezet: 
 

További információ kérhető: 

Bogdándyné Kovács Annamária gazdasági ügyintézőtől

Elérhetőség: 06-22/572-645, e-mail: 

 

NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE ENYINGTELEPÜLÉSEN
2014 -0194 

5 januárjában33,66 millió forint vissza nem térítend
Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című, a Környezet és Energia Operatív Program keretében

az Európai Unió támogatásával. A több mint 33 millió forint összköltségvetés
napelemes rendszer telepítése történik az Önkormányzat tulajdonában álló épületekre.

pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt pályázat 
augusztusában, majd a pozitív támogatói döntést követően a Támogatói Okirat 2015. 

án lépett hatályba. A projektjavaslat a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0194 azonosító számot kapta. A 
Napelemes rendszer telepítése Enying településen.”. 

z alábbi helyszíneken történik a kivitelezés: 

8130 Enying, Kossuth u. 26. hrsz: 483 
ődési Ház és Könyvtár – 8130 Enying, Bocskai u 1. hrsz: 1413/3

8130 Enying, Vas Gereben u. 8. hrsz: 1494/2 
- 8130 Enying, Vas Gereben u. 1. hrsz: 2004 
- 8130 Enying, Kossuth u. 25. hrsz: 1332 

napelemes rendszereket a KLNSYS Kft. (1113 Budapest, Takács Menyhért u. 31
egvalósítási helyszínek épületeinek tetőszerkezetei vonatkozásában a statikus (FC 99 

Bt.) elkészítette a tartószerkezeti szakértői nyilatkozatokat. Szintén a projekt előkészítéseként készült el a
es technológiai audit, melyet a Szak-Therm Kft. végzett. 

A projekt vonatkozásában a projektmenedzsment tevékenységet a Vanessia Magyarország Kft. látja el.

keretében került kiválasztására. A legjobb ajánlatot a

ődött el, majd 2015.07.15-én a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatására 

ő szervezet: WIGWAM2000 Bt. (8000 Székesfehérvár, Farkasvermi út 18.

Bogdándyné Kovács Annamária gazdasági ügyintézőtől 

mail: muszaki.pmhiv@enying.eu 

TELEPÜLÉSEN 

millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a 
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