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Elıterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2013. február 8-i rendkívüli ülésére 

 
Tárgy:  A KEOP-5.5.0/B számú pályázati konstrukcióra benyújtandó „A lajosmizsei 

Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva” címő pályázattal kapcsolatos döntések 

 
Ikt.sz: I./50/17/2013. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
„A lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva” címő pályázat benyújtása legkorábban 2013. február 11. napjától 
lehetséges. 
 
A pályázathoz csatolni kell az épület tervezıjének hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a 
külsı hıszigeteléssel megváltozik az épület eredeti homlokzata. 
A tervezı azzal a kikötéssel járult hozzá az átalakításához, hogy a jelenleg is látható 
téglaburkolat hatást az épület kb. 52 %-án vissza kell hozni. 
Ez úgynevezett lapkatéglás burkolattal valósítható meg, melynek költsége kb bruttó 
8.018.419.- forint, ami a pályázatban nem elszámolható költség. 
Fentiek értelmében az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének terhére lehet az említett 
költséget tervezni. 
 
A pályázat végleges költségvetése elkészült, mely nem egyezik meg a 15/2013. (I.31.) sz. 
önkormányzati határozatban meghatározott költségekkel, így azt módosítani szükséges. 
 
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetek elfogadására teszek javaslatot: 
 
 
 

I. Határozat-tervezet 
 
... /2013.(...) ÖH 
Nyilatkozat „A lajosmizsei Egészségház 
épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosítással kombinálva” 
címő pályázattal kapcsolatban felmerült költségrıl 

  
Határozat 

 
 
1.)Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy „A lajosmizsei 
Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” 
címő pályázat nyertessége esetén a megvalósításához kapcsolódó, a pályázatban nem 
elszámolható bruttó 8.018.419.- forint költséget a 2013. évi költségvetésének terhére biztosítja 
annak érdekében, hogy a projekt megvalósulhasson. 
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2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az elıterjesztés mellékletét képzı nyilatkozatot kiállítsa, aláírja a pályázati 
dokumentáció elkészítéséhez. 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2013. február 8. 

 

 

 

 

II. Határozat-tervezet 
 
... /2013.(...) ÖH 
„A lajosmizsei Egészségház 
épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosítással kombinálva” 
címő pályázat önerejének biztosítása 
 

 Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 15/2013. (I. 
31.) önkormányzati határozat 2.) pontja az alábbiak szerint módosul és a döntés 
meghozatalával egyidejőleg a 15/2013. (I. 31.) önkormányzati határozat 2.) pontja 
hatályát veszti: 

„ 2.) A projekt összes költsége bruttó 73.707.369.- FT. A projekt elszámolható 
költsége bruttó 65.688.950.-Ft. A projekt keretében igényelt támogatás összege: bruttó 
55.835.608.- Ft.” 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 15/2013. (I. 
3.) önkormányzati határozat 3.) pontja az alábbiak szerint módosul és a döntés 
meghozatalával egyidejőleg a 15/2013. (I. 31.) önkormányzati határozat 3.) pontja 
hatályát veszti: 

„ 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, bruttó 17.871.761.- 
forintot a 2013. évi költségvetésében elkülönít.” 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2013. február 8. 
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III. Határozat-tervezet 

 
... /2013.(...) ÖH 
„A lajosmizsei Egészségház 
épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosítással kombinálva” 
címő pályázat önerejének 
megpályázása EU Önerı Alapból 
 

 Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az EU Önerı Alap felhasználására a „A lajosmizsei Egészségház épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” címő pályázat esetében vissza 
nem térítendı önerı-támogatási formára nyújtson be pályázatot. 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2013. február 8. 
 

Lajosmizse, 2013. február 7. 
 
 
                                                                                            Basky András s.k. 
                                                                                               polgármester 
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Elıterjesztés melléklete 

 
Nyilatkozat 

 
 

saját forrásból biztosított beruházási részrıl 
 
 
 
 
Alulírott Basky András polgármester, mint a Lajosmizse Város Önkormányzatának 
(Székhely: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.; Adószám: 15724612-2-03) hivatalos 
képviselıje nyilatkozom, hogy a Lajosmizse Város Önkormányzata által a KEOP-2012-
5.5.0/B - Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. 
pályázati kiírásra benyújtandó pályázati dokumentációban szereplı „Klinkertéglás beruházási 
elem” nem a pályázat keretében kerül megvalósításra, ezen projektelem kivitelezését 
Lajosmizse Város Önkormányzata saját forrásból kívánja finanszírozni. 


