
2. 
Elıterjesztés 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2013. január 10-i rendkívüli ülésére 
 
 
 
 
Tárgy:  Egészségház energetikai korszerősítésére irányuló pályázattal kapcsolatos döntések 
 

 
 
             
 
Az elıterjesztést készítette:                     Horváth Sándor 

pályázati referens 
Intézményirányító és 
Településfejlesztési Iroda   
 
 
 
    

 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:    - 
 
 
 
 
 
 
 
 
Törvényességi ellenırzésre megkapta:             - 
 
 
 
 Muhariné Mayer Piroska s.k. 
                                                                                    aljegyzı 
 



 2 

Elıterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2013. január 10-i rendkívüli ülésére 

 
Tárgy:  Egészségház energetikai korszerősítésére irányuló pályázattal kapcsolatos döntések 
 
Ikt.sz: I./50/6/2013. 
 
 
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 decemberi soros Képviselı-testületi ülésen döntés született a pályázat benyújthatóságához 
szükséges mőszaki dokumentáció elkészítıjének kiválasztási módjáról, valamint a gázterv 
elkészítésére megbízta a Solartis Kft.-t. 
 
A pályázati dokumentáció összeállítása során tudomásunkra jutott, hogy ha a pályázat 
tartalmaz megújuló energia-, továbbá elektromos áram felhasználást érintı fejlesztést,  a 
pályázathoz csatolni szükséges villanytervet . 
 
A pályázat a napenergia hasznosítással (napelemek elhelyezése a tetın) megoldaná a közel 25 
éves lámpatestek korszerő, energiatakarékos világítótestekre történı cseréjét. 
 
A világítás korszerősítéséhez szükséges tervezési, elıkészítési munkáinak elvégzésére 
bekértünk 3 árajánlatot, melyek az elıterjesztés mellékletét képzik. 
 
Emlékeztetıül jelzem a Tisztelt Képviselık felé, hogy a pályázatban elnyerhetı maximum 
támogatás 500 millió forint  85 %-os támogatási intenzitással. 
 
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetek elfogadására teszek javaslatot: 
 
 
 

I. Határozat-tervezet 
 
... /2013.(...) ÖH 
Egészségház energetikai korszerősítésével 
kapcsolatos pályázat benyújtásához szükséges  
villanyterv 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 villanyterv 
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 
villanytervének elkészítésére kiválasztott céggel megkösse a megbízási szerzıdést. 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a villanyterv 
elkészítésének költségét ……..forint összeget a 2013. évi költségvetésében tervezi. 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2013. január. 10. 

 

II. Határozat-tervezet 
 
... /2013.(...) ÖH 
Egészségház energetikai korszerősítésével 
kapcsolatos pályázat benyújtásához szükséges  
döntés meghozatala 
 

 Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az Egészségház energetikai korszerősítésére irányuló pályázat 
benyújtásához szükséges idıközben még felmerülı döntéséket hozza meg azzal, hogy 
azokról a Képviselı-testületet a januári soros ülésen tájékoztatnia kell. 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2013. január. 10. 

 

Lajosmizse, 2013. január 09. 
 
 
                                                                                            Basky András s.k. 
                                                                                               polgármester 
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Elıterjesztés melléklete 
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