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Elıterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2012. december 20-i ülésére 

 
Tárgy:  KEOP-os pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala 
 
Ikt.sz: I./12176/7/2012. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 Lajosmizse Város Önkormányzata 157/2012. (X.25.) számú határozatával felhatalmazta a 
polgármester, hogy többek között az Egészségház energetikai korszerősítésére kiírandó pályázathoz 
szükséges dokumentumokat elıkészítesse. 
  

Ennek megfelelıen az elıkészítı munkálatok folyamatban vannak, azonban ahhoz, hogy a 
pályázat benyújtható legyen szükséges egy gázterv és egy mőszaki dokumentáció elkészítése. 
 
Az elıterjesztés 1. mellékletét képzi a gázterv elkészítésére bekért 3 árajánlat, melyekbıl szükséges, 
hogy a T. Képviselı-testület kiválassza a nyertes ajánlattevıt. 
 
A mőszaki dokumentáció elkészítésére érkezett 3 árajánlat az elıterjesztés 2. mellékletét képzi. 
 
A pályázat keretében az alábbi fejlesztések megvalósítására van lehetıség: 

- hıszigetelés (külsı, padlás és csövek szigetelése), 
- kazáncsere, 
- külsı nyílászárók cseréje 
- főtıtestek hımérsékletszabályozóval való felszerelése. 

 
A pályázat benyújtásáról szóló döntést a Képviselı-testület januári ülésén szükséges meghozni a 

pályázat végleges költségvetésének elkészítését követıen. A pályázathoz szükséges regisztrációt a 
pályázatírásra megbízott cég teszi meg. 
 
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetek elfogadására teszek javaslatot: 
 
 

I. Határozat-tervezet 
 
... /2012.(...) ÖH 
Egészségház energetikai pályázatához szükséges 
gázterv elkészítıjének kiválasztása 
 

 Határozat 
 

1.)Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a KEOP-5.5.0/B azonosító 
számú, „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” 
címő pályázat benyújtásához szükséges gázterv elkészítésével a …………………….. céget 
bízza meg. 
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2.)Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az Egészségház energetikai korszerősítésére benyújtandó pályázat 
gáztervének elkészítésére kiválasztott céggel megkösse a megbízási szerzıdést. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gázterv elkészítésének 
költségét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi 
költségvetésrıl szóló 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendeletében biztosítja. 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 

Határid ı: 2012. december 20. 

 

II. Határozat-tervezet 
 
... /2012.(...) ÖH 
Egészségház energetikai pályázatához szükséges 
mőszaki dokumentáció elkészítıjének kiválasztása 
 

 Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az Egészségház épületenergetikai korszerősítésére benyújtandó 
pályázathoz szükséges mőszaki dokumentációjának elkészítésére kérjen be 3 árajánlatot, 
majd a legkedvezıbb ajánlattevıvel kösse meg a megbízási szerzıdést. A mőszaki 
dokumentáció maximális költsége nem haladhatja meg a 180.000 + ÁFA összeget. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a mőszaki dokumentáció 
elkészítésének az 1.) pontban meghatározott költségét Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012.(II.10.) önkormányzati 
rendeletében biztosítja. 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 

Határid ı: 2012. december 20. 

 

III. Határozat-tervezet 
 
... /2012.(...) ÖH 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
 energetikai pályázatához szükséges 
döntések meghozatala 

 Határozat 
 

1.)Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Meserét Lajosmizse Napközi Otthonos Óvoda épületenergetikai 
fejlesztésével kapcsolatos pályázat megírásához kérjen be 3 árajánlatot, majd a 
legkedvezıbb ajánlattevıvel kösse meg a megbízási szerzıdést. A pályázatírás maximális 
költsége nem haladhatja meg a 600.000 + ÁFA összeget. 

2.)Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete vállalja, hogy az 1.) pontban 
meghatározott költséget a 2013. évi költségvetésében tervezi. 
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3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket (esetleges 
regisztráció megtétele stb.) tegye meg. 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 

Határid ı: 2012. december 20. 

 

Lajosmizse, 2012. december 19. 
 
 
                                                                                            Basky András sk. 
                                                                                               polgármester 
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Elıterjesztés 1. melléklete 
 

 



 6 

 



 7 

 



 8 

Elıterjesztés 2. melléklete 
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Elıterjesztés 3. melléklete 
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