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Elıterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2013. január 31-i  ülésére 

 
Tárgy:  Mővelıdési Ház és Könyvtár energetikai korszerősítésére irányuló pályázattal 
kapcsolatos döntések 
 
Ikt.sz: I./1208/1/2013. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2/2013. (I.10.) számú 
határozatával („Villamosenergia-igény ellátása megújuló energiaforrásokkal tárgyú 
pályázatok elıkészítése az önkormányzati ingatlanok vonatkozásában)felhatalmazta a 
polgármester, hogy a KEOP-4.10.0/A azonosító számú pályázat benyújtása érdekében az 
elıkészítı intézkedéseket (tervek elkészítésére, pályázatírásra, közbeszerzés lefolytatására, 
nyilvánosság biztosításával járó feladatok ellátására árajánlatok bekérése, szükséges 
regisztráció megtétele, stb.) tegye meg azzal, hogy a projekt elırehaladásáról a soros ülésen 
tájékoztatnia kell a Képviselı-testületet, valamint készítse elı a szükséges döntések 
meghozatalát.  
Elsıként a Városháza épülete került megvizsgálásra, de tervezıi szerzıi jogok és egyéb 
mőszaki okok miatt a beruházás megtérülési hatékonysága nem lenne megfelelı. 
Ezután következett a Mővelıdési Ház és Könyvtár épületének vizsgálata, mely szerint az 
épületnek van elegendı olyan tetıfelülete, ahol a beruházás úgy megvalósítható, hogy az a 
közterületrıl nem fog látszani, így a tervezı szerzıi jogait a napelemek felszerelése nem 
sértené. 
A délkeleti és délnyugati tájolású tetıfelületre 19,2 kWp teljesítményő napelemes rendszer 
lenne telepítve, melynek elszámolása un. ad – vesz mérıóra felszerelésével biztosítható. 
Az elızetes tervezıi költségbecslés alapján a beruházás (elıkészítés,lebonyolítás:1.565.166.-
Ft és kivitelezés:18.070.528.-Ft) 19.635.693.-Ft-ba kerül, melybıl az elnyerhetı pályázati 
támogatás 85%, a saját erı pedig 15% azaz 2.945.354.-Ft. A számítások szerint az éves 
megtakarítás 921.641.-Ft, mely azt jelenti, hogy a fejlesztés 3 év alatt megtérül, utána az 
épület villanyszámlája megfelezıdik. A pályázattal kapcsolatos elıkészítı és lebonyolítási 
munkák költsége bruttó 1.565.166.-Ft, mely elszámolható költség.       
 
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetek elfogadására teszek javaslatot: 
 
 

Határozat-tervezet 
 
... /2013.(...) ÖH 
Mővelıdési Ház és Könyvtár energetikai korszerősítésére  
irányuló pályázattal kapcsolatos döntések 
 

 Határozat 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete benyújtja pályázatát, a 

Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírt „Helyi hı, és villamosenergia-
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igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal ” címő KEOP-4.10.0/A azonosító 
számú pályázatra. 
 

2.) A megvalósítás helyszíne a Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára 6050 
Lajosmizse, Szabadság tér 12. szám alatti épület. A fejlesztéssel a 2249-es helyrajzi 
számú ingatlanon elhelyezkedı épület érintett.  

 
3.) A fejlesztés forrásösszetétele:  

 

Megnevezés Nettó adatok 
forintban 

ÁFA forintban Bruttó adatok 
forintban 

A KEOP forrásból 
igényelt támogatás 
összege 

13.142.000.- 3.548.341.- 16.690.339.- 

Elszámolható költség 13.142.000.- 3.548.341.- 16.690.339.- 

Saját erı, amely áll: 2.319.176.- 626.176.- 2.945.354.- 

- saját forrás 
- hitel 
- egyéb 

2.319.176.- 626.176.- 2.945.354.- 

- - - 

- - - 

Teljes beruházási 
összköltsége 

15.461.176.- 4.174.517.- 19.635.693.- 

 
4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a fejlesztéshez szükséges 

saját erıt, 2.945.354.- forintot a 2013. évi költségvetésében tervezi. 
 

5.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a Basky 
András polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelıen a pályázat 
benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerzıdés megkötésére, továbbá a 
pályázattal kapcsolatosan felmerülı szükséges dokumentumok elıkészítésére és 
aláírására. 

 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2013. január. 31. 

 

Lajosmizse, 2013. január 31. 
 
 
                                                                                            Basky András s.k. 
                                                                                               polgármester 


