
„A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

18/2011. (II.4.) K.t. számú  h a t á r o z a t : 
 
I.  Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 232/2010. (IX.17.) K.t. 

számú határozatát kiegészíti és az alábbi egységes szerkezetben fogadja el. 
 
II. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
1) egyetért a Városi Kórház (Orosháza, Könd u. 59. orosházi 1030. hrsz.), az Ön-

kormányzati Tűzoltóság (Orosháza, Kossuth tér 3. orosházi 1184. hrsz.), a 
Könd utcai óvoda (Orosháza, Könd u. 86. orosházi 1045. hrsz.) és Orosháza 
Város Általános Iskolájának Eötvös József Tagintézménye (Orosháza, Eötvös 
tér 2. orosházi 177/6. hrsz.), továbbá Orosháza Város Általános Iskolájának Jó-
zsef Attila tagintézménye (Orosháza, Előd u. 16. orosházi 971. hrsz.), a Petőfi 
Művelődési Központ (Orosháza, Kossuth u. 3. orosházi 953. hrsz.), a Polgár-
mesteri Hivatal (Orosháza, Szabadság tér 4-6. orosházi 1. hrsz.) és a Táncsics 
Mihály Gimnázium és Szakközépiskola (Orosháza, Táncsics u. 2-4. orosházi 
3626/1. hrsz.) épületeinek hőellátására vonatkozó geotermikus energia haszno-
sítás támogatására benyújtásra kerülő pályázattal. 
A pályázat kapcsán az 1 db termelő és 2 db visszasajtoló kút létesítési helye a 
következő: 

termelő kút Városi Kórház (5900 Orosháza, Könd u. 59. orosházi 
1030. hrsz.) 

 visszasajtoló kút Árpád kert (5900 Orosháza orosházi 951. hrsz.) 
Táncsics Mihály Gimnázium (5900 Orosháza, Veress J. u. 
2/A. orosházi 3626/2. hrsz.) 

 
2) dönt arról, hogy KEOP-2009- 4.2.0 jelű, „Helyi hő- és fűtési igény kielégítése 

megújuló energiaforrásokkal” elnevezésű felhívásra – bruttó 1.099.003.781,- Ft 
beruházási értékű, amely teljes összeg elismerhető és elszámolható – pályáza-
tot nyújt be „Városi geotermikus közmű létesítése Orosházán” címmel a geo-
termikus energia hasznosítására irányuló beruházás megvalósítására és a be-
ruházás pénzügyi forrásának – 60 % mértékű (659.402.269,- Ft) – vissza nem 
térítendő támogatása elnyerése céljából. 

 
3) határoz továbbá arról, hogy a KEOP-2009-4.2.0 jelű pályázat szerinti vissza 

nem térítendő állami támogatás elnyerése esetén a beruházás megvalósítási 
költségeinek 40 %-át 439.601.513,- Ft) az Önkormányzat 2011. és 2012. évi 
költségvetésében elkülöníti és a következő ütemezésben biztosítja: 

 
2011. évben:      bruttó 200.000.000,- Ft 
2012. évben:       bruttó  239.601.513,- Ft 

 
4) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges eljárások lefolytatására és a KEOP-

2009-4.2.0 jelű pályázat benyújtásával kapcsolatos önkormányzati teendők ko-
ordinálásával; egyben felhatalmazza a pályázati dokumentáció és sikeres pá-
lyázat esetén a támogatási szerződés aláírására. 

 
Felelős:  Bagi László osztályvezető a pályázat koordinálásáért, benyújtásáért 
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Simonné Dr. Kürti Katalin osztályvezető a megvalósításhoz kapcsolódó 
szerződések előkészítéséért 

  Miszlai József osztályvezető a pénzügyi forrás biztosításáért 
Határidő:  azonnal, illetve értelemszerűen 
 
 

                 K.m.f.  
 
 
 Dr. Dancsó József sk.  Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk. 
 polgármester címzetes főjegyző” 


