
    3. 
 

Előterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. augusztus 14-i ülésére 

 
 
 
 
Tárgy: Hozzájárulás pályázat benyújtásához 

 
 
 
                              
Az előterjesztést készítette:                                     Dodonka Csaba 
       tanácsos 

       Önkormányzati Iroda        
 
     

 
 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:      Pénzügyi, Területfejlesztési és  
                                                                                  Közbeszerzési Bizottság 
 
 
 
 
 
Törvényességi ellenőrzésre megkapta:                  Muhariné Mayer Piroska 
                                                                                                aljegyző 
    
 
 
 
 
 
 
                                                                              dr. Balogh László sk. 
                                                                                                 jegyző 
   
 
 
 



 2

 
 
 

Előterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. augusztus 14-i ülésére 

 
Tárgy: Hozzájárulás pályázat benyújtásához 
Ikt.sz: I./4530/32/2014. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2014. év júliusában megjelent a 
Környezet és Energia Operatív Program keretén belül a KEOP-2014-4.10.0/N azonosító 
számú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázat kiírás. 
 A pályázat általános célja a környezetünket kevésbé terhelő, megújuló energia alapú 
energiatermelés elterjesztése, a megújuló energiaforrásokon alapuló villamos energia 
szerepének növelése, és az ezen keresztül a széndioxid-kibocsátás csökkentése. 
 A pályázók köre a helyi önkormányzatokra és intézményeikre terjed ki, akiknek 100 
%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásként hálózatra csatlakozó 
napelemes rendszerek kiépítését finanszírozza a kiíró szervezet. Kizárólag kisebb összegű - 
20-50 millió forint támogatási igényű - projektek támogathatóak. A rendelkezésre álló 
keretösszeg 5 milliárd forint. 
 A végleges pályázati kiírás megjelenésekor kiderült, hogy Lajosmizse Város 
Önkormányzata nem pályázhat, mivel a KEOP-4.10.0/A pályázati kiírás keretében már 
rendelkezik hatályos támogatói döntéssel a Művelődési Ház napelemes pályázata által, így 
ezen pályázati kiírást a helyi önkormányzati költségvetési szervek vonatkozásában kellett 
megvizsgálni. 
 A helyi sajátosság alapján az 50 kVA csatlakozási teljesítményű rendszerhasználatot 
figyelembe véve a 700-as helyrajzi szám alatt található (6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13. 
és Ceglédi út 1.) iskola komplexum vonatkozásában lehetne kihasználni a maximális 50 millió 
forintos támogatási összeget. A pályázó Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek 
Gazdasági Szervezete. 
 Mivel a pályázat benyújtásának határideje 2014. augusztus 21. és augusztus 30. között 
lehetséges, így a szakmai munkát el kellett kezdeni. Jelen kiírások jellegzetessége, hogy a 
pályázat benyújtásakor már a pályázónak rendelkeznie kell szinte az összes támogatható 
tevékenység vonatkozásában aláírt feltételes szerződéssel, mivel ezen szerződések meglétét a 
pontozásnál, értékelésnél figyelembe veszik. A legtöbb tevékenység esetében elegendő a 
három árajánlatból a legkedvezőbbet kiválasztani. A kivitelezési tevékenység vonatkozásában 
kell közbeszerzési tevékenységet lefolytatni, amelynek előkészületei már folynak. 
 Az 50 millió forintos projektköltségvetést figyelembe véve a kiírás 6 %-os előkészítési 
költséget engedélyez, amely 3 millió forintot jelent. Az előkészítési költségekre kizárólag 
utófinanszírozási forma választható, amely azt jelenti, hogy nyertes pályázat esetén a 
Gazdasági Szervezet részére biztosítani kell ezen összeget.  
Nem nyertes pályázat esetén a közbeszerzési eljárás hirdetményének a Közbeszerzési 
Értesítőbe való megjelenési költsége és az auditor díja merül fel, amely közel 200.000.- forint 
kiadást jelent. Ezen összeg a Gazdasági Szervezet költségvetéséből lesz fedezve, amely 
összeget az önkormányzat utólag biztosítja a Gazdasági Szervezet részére. 
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 A megvalósítás során felmerülő költségekre utófinanszírozási és/vagy szállítói 
finanszírozási forma választható. A pályázati dokumentáció összeállításakor a szállítói 
finanszírozási forma beállítása lesz megcélozva, hogy a pályázat minél kisebb kiadást 
jelentsen a pályázó részére. 
 A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie 2015. május 30-ig. Egy településről 
egy pályázat benyújtására és támogatására van lehetőség. 
 A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy szíveskedjenek 
támogatni Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete részére a 
pályázat benyújtását. 
 Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület 
elé: 
 

Határozat-tervezet 
...../2014. (…..) ÖH. 
Hozzájárulás pályázat benyújtásához 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Lajosmizse 
Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete pályázatot nyújtson be a 
Környezet és Energia Operatív Program keretén belül a KEOP-2014-4.10.0/N 
azonosító számú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázat kiírásra. 
 

2.) A megvalósítás helyszínéül a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 
6050 Lajosmizse, 700-as helyrajzi számú ingatlanon elhelyezkedő épület egysége 
érintett. 
 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Lajosmizse 
Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete vezetőjét a pályázattal 
kapcsolatos összes dokumentum előkészítésére, aláírására, a pályázat benyújtására, 
sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés megkötésére. 

 
 Határidő: 2014. augusztus 14. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
Lajosmizse, 2014. augusztus 04. 
 
         Basky András sk. 
             polgármester 
 


