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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Az Egészségház épületenergetikai korszerősítésére benyújtandó pályázati dokumentációt a 
megbízott cég a benyújtási határidı elsı napjára nem tudta elkészíteni. A Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség (továbbiakban NFÜ) honlapján 2013. február 11. napján, ami pályázat 
benyújtásának napja is, megjelent egy közlemény, mely értelmében a KEOP-5.5.0/B 
azonosító pályázati felhívást a költségvetési szervek, költségvetési rend szerint gazdálkodó 
szervek és nonprofit szervezetek pályázói kör számára, amennyiben az igényelt támogatási 
összeg 50 millió és 500 millió forint közé esik, 2013. február 11-i hatállyal felfüggeszti. A 
2013. február 13., szerda 24 óráig postára adott pályázatokat az NFÜ elbírálja. 
Feni kategóriában tartozott az Egészházzal kapcsolatos pályázat. 
 
Ezt követıen a szakemberek elkezdték átdolgozni a dokumentáció úgy, hogy az 1 és 50 millió 
forint közötti támogatást igénylı projektek közé tartozzon annak érdekében, hogy a benyújtás 
lehetséges legyen. Így viszont a KEOP-5.5.0/A azonosító számú konstrukció keretében kell 
pályázni. 
Az NFÜ honlapján 2013. február 13. napján, megjelent egy újabb közlemény, mely 
értelmében a KEOP-5.5.0/A azonosító pályázati felhívást 2013. február 13-i hatállyal 
felfüggeszti. A 2013. február 15., péntek 24 óráig postára adott pályázatokat az NFÜ elbírálja. 
 
A szakemberek és a pályázatíró cég jelenleg is azon dolgozik, hogy a pályázat benyújtásra 
kerüljön a megadott határidıben, melyen az NFÜ a mai napon egy újabb közleménnyel ismét 
változtatott az alábbiak szerint: 

„Kiegészítı információk az épületenergetikai fejlesztéseket támogató kiírások 
felfüggesztéséhez 

2013. február 14. 

Az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása" címő (KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú) és az "Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" címő (KEOP-2012-5.5.0/B 
kódszámú) kiírások felfüggesztése kapcsán 2013. február 13-án megjelent pályázati 
közleményben foglalt határidık csak azokat a pályázókat érinti, akikre a korábbi 
közleményekben meghatározott határidık nem vonatkoztak.” 
 
Az elızı határidı kifejezetten a költségvetési szervekre vonatkozott, mely értelmében a 
pályázatunkat 2013. február 14., 24:00 óráig postára kell adni. 



 
Az átdolgozott pályázati dokumentáció részét képzı új költségvetés miatt szükséget a T. 
Képviselı-testületnek az eddigiekben a projekt költségeirıl szóló határozatait hatályon kívül 
helyezni és elfogadnia a határozat-tervezetben szereplı új költségeket. 
 
A pályázatíró cég álláspontja, hogy a holnapi nap folyamán benyújtásra kerül a pályázat. 
 
 
 
 
 
 

Határozat-tervezet 
 
... /2013.(...) ÖH 
Pályázat benyújtása a KEOP-5.5.0/B 
azonosító számú pályázati kiírásra 

  
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 
pályázatot nyújt be a KEOP-2012-5.5.0/B azonosító számú, „Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” címő pályázati 
kiírásra. 

2.) A projekt összes költsége bruttó 66.367.388.- FT. A projekt elszámolható költsége 
bruttó 58.348.969.- Ft. A projekt keretében igényelt támogatás összege: bruttó 
49.596.627.- Ft. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete vállalja, hogy a KEOP-
5.5.0/B azonosító számú pályázati konstrukcióra benyújtandó „A lajosmizsei 
Egészségház épületenergetikai fejlesztése” címő pályázat megvalósításához szükséges 
önrészt, bruttó 8.752.345.- forintot a 2013. évi költségvetésében elkülönít. 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy pályázatot nyújtsa be, valamennyi intézkedést tegyen meg, 
valamint a szükséges megállapodásokat kösse meg a pályázat benyújtása érdekében. 

5.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy ezen 
határozat meghozatalával egyidejőleg hatályát veszti a 15/2013. (I. 31.) önkormányzati 
határozat és a 22/2013. (II. 08.) önkormányzati határozat. 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2013. február 14. 

 
Lajosmizse, 2013. február 14. 
 
 
                                                                                            Basky András s.k. 
                                                                                               polgármester 
 
 


