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Elıterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2012. október 25-i ülésére 

 
Tárgy:  Épületenergetikai fejlesztésekkel kapcsolatos pályázatok elıkészítése 
 
Ikt.sz: I./12176/1/2012. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 

A KEOP-4.9.0 azonosító számú pályázati konstrukcióra az önkormányzat „Fekete István 
Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén” címmel pályázatot nyújtott 
be, mely támogatásban részesült és jelenleg kivitelezési munkálatok folynak. 

 
A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-4.9.0 azonosító számú, 

„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” címő 
pályázati konstrukciót a visszahulló források miatt 2012. október 12. napjával a keret 
kimerüléséig újranyitották. 

 
A jövıben várható hasonló konstrukcióban megjelenı pályázati kiírás, melyben lehetıség 

nyílik pályázat benyújtására több önkormányzati fenntartású intézmény energetikai 
korszerősítésére is. 

 
Az önkormányzati intézmények közül az Egészségház, a Meserét Óvoda (központ, Szent 

Lajos utcai telephely, Rákóczy utcai telephely), valamint a Fekete István Általános Iskola 
jelenleg informatikai oktatásra berendezett épülete kerülhet szóba épületenergetikai pályázat 
kapcsán. 

 
A fentiekben megjelölt intézmények közül az Egészségház tekintetében állnak 

rendelkezésre olyan számításokon alapuló dokumentumok, melyek egy sikeres pályázat 
benyújtására adhatnak lehetıséget a KEOP-4.9.0 azonosító számú konstrukció esetében a 
rendelkezésre álló keret kimerülése elıtt. Amennyiben e keretösszeg elfogy, úgy a 
késıbbiekben megjelenı pályázati felhívásra is lehet pályázni. 
 

A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde esetében egy ilyen jellegő 
pályázat keretében esély lenne a székhelyintézmény, a Szent Lajos utcai és Rákóczi utcai 
telephelyek külsı hıszigetelésére, külsı nyílászáróinak cseréjére, főtési rendszer felújítására, 
világítási rendszerek korszerősítésére. 

 
A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola tekintetében a Ceglédi út 

felöli, jelenleg informatikai oktatásra szolgáló épület külsı hıszigetelése, külsı 
nyílászáróinak cseréje, világítási rendszerének korszerősítése valósítható meg.  
 
 
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet elfogadására teszek javaslatot: 
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Határozat-tervezet 
 
... /2012.(...) ÖH 
Épületenergetikával kapcsolatos pályázat elıkészítésére irányvonalak meghatározása 
 

 Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonában lévı alábbi intézmények 
vonatkozásában az épületenergetikai pályázathoz szükséges dokumentumokat 
elıkészíttesse: 

- Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézménye, 

- Meserét Lajosmizse Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde székhelyintézmény, 
Szent Lajos utcai és Rákóczi utcai telephelyek, 

- Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola informatikai oktatásra 
szolgáló épülete. 

 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 

Határid ı: 2012. október 25. 

 

 

Lajosmizse, 2012. október 18. 
 
 
                                                                                            Basky András s.k. 
                                                                                               polgármester 

 
 

 


