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Elıterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2013. január 31-i ülésére 

 
Tárgy:  Pályázat benyújtása a KEOP-5.5.0/B azonosító számú pályázati kiírásra 
 
 
Ikt.sz:  I./50/10/2013. 
 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 157/2012. (X.25.) számú 
határozatával felhatalmazta a polgármester, hogy többek között az Egészségház energetikai 
korszerősítésére kiírandó pályázathoz szükséges dokumentumokat elıkészíttesse. 
 

A pályázat összeállítása az elmúlt hetekben megtörtént. A projekt költségvetésén a 
szakemberek még dolgoznak, ezért felhívom a Tisztelt Képviselık figyelmét, hogy a 
határozat-tervezetben szereplı összegek a csütörtöki ülés elıtt kiosztós anyagként kerülnek 
átadásra. 
 

A pályázat benyújtásához szükséges a Képviselı-testületnek meghozni azokat a döntéseket, 
hogy melyik pályázati konstrukcióra kíván benyújtani pályázatot, a szükséges önerıt miként 
kívánja biztosítani, valamint határozatba kell foglalni összegszerően a projekt fı költségeit. 
 
Tájékozatom a T. Képviselıket, hogy idıközben megjelent a pályázati kiírás módosítása, 
mely szerint a pályázat benyújtásának legkorábbi határideje 2013. február 05. 
 
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetek elfogadására teszek javaslatot: 
 

 
 

Határozat-tervezet 
 
... /2013.(...) ÖH 
Pályázat benyújtása a KEOP-5.5.0/B 
azonosító számú pályázati kiírásra 

  
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 
pályázatot nyújt be a KEOP-5.5.0/B azonosító számú, „Épületenergetikai fejlesztések 
megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” címő pályázati kiírásra. 

 

2.) A projekt összes költsége ……………….. FT. A projekt elszámolható költsége 
…………….. Ft. A projekt keretében igényelt támogatás összege: ……………. Ft. 
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3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete vállalja, hogy a KEOP-
5.5.0/B azonosító számú pályázati konstrukcióra benyújtandó „A lajosmizsei 
Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva” címő pályázat megvalósításához szükséges önrészt, …………….. 
forintot a 2013. évi költségvetésében elkülönít. 

 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy pályázatot nyújtsa be, valamennyi intézkedést tegyen meg, 
valamint a szükséges megállapodásokat kösse meg a pályázat benyújtása érdekében. 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2013. január 31. 

 

Lajosmizse, 2013. január 24. 
 
                                                                                            Basky András s.k. 
                                                                                               polgármester 


