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Előterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. június 25-i ülésére 

 
Tárgy: Az Egészségház fűtéskorszerűsítésével kapcsolatos pályázat hiánypótlásához 

szükséges döntés 
 
Ikt.sz: LMKOH./4113/4/2015. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 A 64/2015. (V. 21.) határozattal a Képviselő-testület úgy döntött, hogy az 
egészségügyi alapellátást szolgáló épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása célterületű 
pályázati kiírásra pályázatot nyújt be az Egészségház energetikai korszerűsítésére. A 
támogatás elnyerése esetén az Egészségházban a jelenlegi 1 kazán helyett 2 korszerű kazán 
kerülne beszerzésre. A melegvíz-termelés segítéséhez 3 db napkollektor beépítése szükséges. 
Az épület energetikai felújítása kapcsán a padláson lévő fűtéscsövek rugalmas, szintetikus 
gumiszigeteléssel lennének ellátva, valamint a padlástér szigetelése is megvalósulna. 
 A pályázatot a Magyar Államkincstár befogadta és hiánypótlás keretében kéri az 
Egészségházban működő alap és szakellátások területi lehatárolását és, hogy a képviselő-
testületi határozatban összegszerűen kerüljön feltüntetésre az Önkormányzat által fizetendő 
költség. 
 A pályázati kiírásban meghatározottak alapján az Egészségház alapterületének 64,1 %-
ában működik egészségügyi alapellátás, az épület többi részében szakellátás. 

Fentieknek megfelelően a pályázat költségvetése az alábbiak szerint tevődik össze 
1. Beruházás költsége (bruttó) 18.808.090.- 
2. Támogatással nem érintett költség 

(szakellátás) 
6.752.104.- 

3. Támogatással érintett költség 
(alapellátás) 

12.055.986.- 

4. Mely támogatástartalma (75 %) 9.041.989.- 
5. Önerő (25 %) 3.013.997.- 

 
A pályázat kapcsán az Önkormányzatot terhelő kiadás összesen bruttó 9.766.101.- 
forint. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
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Határozat-tervezet 
...../2015. (…..) ÖH. 
Az Egészségház energetikai fejlesztésével 
kapcsolatos 64/2015. (V. 21.) határozat módosítása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségház 
energetikai fejlesztése tárgyban kelt 64/2015. (V. 21.) határozatát az alábbiak 
szerint módosítja: 

1) A határozat 2) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges 
9.766.101.- forintot (önerő és nem elszámolható költségek) Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. 
(II. 20.) önkormányzati rendelet 10. mellékletének 1.10. sorának terhére biztosítja 

 Határidő: 2015. június 25. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
 
Lajosmizse, 2015. június 23. 
 
         Basky András s.k. 
             polgármester 
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Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges 
9.766.101.- forintot (önerő és nem elszámolható költségek) Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. 
(II. 20.) önkormányzati rendelet 10. mellékletének 1.10. sorának terhére biztosítja 

 Határidő: 2015. június 25. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
 
Lajosmizse, 2015. június 23. 
 
         Basky András s.k. 
             polgármester 
 


