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Előterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2017. május 2-i rendkívüli ülésére 

 
Tárgy: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása 
 
Ikt.sz: LMKOH./2896/2/2017. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
(továbbiakban: költségvetési törvény) 3. mellékletében meghatározásra kerültek az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásának lehetőségei 
 Megjelent az a pályázati kiírás, mely a költségvetési törvény 3. mellékletében 
szereplő, az alábbiakban felsorolt fejlesztéseket támogatja: 

Pályázati alcélok: 
a) Kötelező  önkormányzati  feladatot  ellátó  intézmények  fejlesztése,  felújítása, 

(továbbiakban: intézményfejlesztés) 
aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének 

infrastrukturális fejlesztése, felújítása 
ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény 

infrastrukturális – kapacitás bővítéssel nem járó – fejlesztése, felújítása (a 
továbbiakban: óvodafejlesztés), 

ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, 
védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális 
fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés) 

ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése, 
felújítása (a továbbiakban: hivatalfejlesztés) 

b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új 
sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés) 

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

Az ac) alpont (egészségügyi fejlesztés) esetén egy egészségügyi szolgálatnak helyt adó 
épület vagy az épületben a szolgáltatással érintett helyiség(ek) infrastrukturális fejlesztésére 
igényelhető támogatás. 

Az a) (intézményfejlesztés) pont szerint alcél esetében pályázó lehet a települési 
önkormányzat, illetve társulás esetén a társulás székhelye szerinti települési önkormányzat az 
általa fenntartott intézmény vagy egészségügyi alapellátást biztosító épület vagy helyiség 
fejlesztésére, felújítására, amely 100%-os önkormányzati tulajdonban van. 

A támogatás mértéke a Pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől függ. Lajosmizse 
esetében a támogatás a fejlesztés költségének 75 %-a. 

 
A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje 

- elektronikus feltöltés lezárása: 2017. május 2. 16:00 óra 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményének helyet adó épület (továbbiakban: Egészségház) energetikai felújítására már 
több pályázatban is igényeltünk támogatást, de egyik sem részesült támogatásban. 

A pályázat elkészítéséhez szükséges árajánlatok beszerzése során megkeresett 3 cégből a 
rövid határidőre tekintettel csak a Dancsa és Társa Bt. tudott árajánlatot adni, így jelen 
pályázati kiírás keretében az alábbi fejlesztések vonatkozásában igényelhető támogatás: 

- Kazán és közvetlen gépészetének cseréje 

- Padlás födém szigetelése 
- Padláson lévő fűtési csövek szigetelése 

- Radiátor szelepcsere (fűtésszabályozók beépítése) 

Az Egészségház területét meg kell osztani a pályázati kiírásban meghatározott 
szolgáltatások és egyéb terültek vonatkozásában, így az épület fejlesztési költséginek 70 %-
a támogatható. A pályázathoz szükséges árajánlat alapján a fejlesztés költsége, összesen 
22.015.729.- forint, de ebből csak a 70 % támogatható. Az így kapott 15.411.010.- forint 
összeg a pályázatban szerepeltethető költség, ennek 75 %-át, tehát 11.558.257.- összeget 
tudunk támogatásként igényelni. A maradék 25 %-ot, 3.852.753.- forintot az 
önkormányzatnak kell finanszíroznia. Emellett az önkormányzat finanszírozza a nem 
háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátásra szolgáló 
helyiségekre eső fejlesztési költségeket. 

 
Fentieknek megfelelően a pályázat költségvetése az alábbiak szerint tevődik össze 

1. Beruházás költsége (bruttó) 100 %  22.015.729.- 
2. Támogatással nem érintett költség (szakellátás) 30 %  6.604.719.- 
3. Támogatással érintett költség (alapellátás) 70 %  15.411.010.- 
4. Mely támogatástartalma (75 %) 70 % 75 %-a  11.558.257.- 
5. Önerő (25 %) 70 % 25 %-a  3.852.753.- 

 
A pályázat kapcsán az Önkormányzatot terhelő kiadás összesen bruttó 10.457.472.- 
forint, támogatásként bruttó 11.558.257.- forint igényelhető. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
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Határozat-tervezet 

...../2017. (…..) ÖH. 
Pályázat benyújtása az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására az ac) célterületre 
pályázatot nyújt be az Egészségház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) 
fejlesztése érdekében. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban rögzített 
pályázat vonatkozásában 10.457.472.- forint önerőt biztosít (mely tartalmazza a 
támogatással érintett felújítási költségek önerejét és a támogatással nem érintett 
helyiségek arányosított fejlesztési költségeit) Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 22.) 
önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi 
kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 12. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási 
keret) sora terhére. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázathoz szükséges valamennyi dokumentum beszerzésére és 
aláírására, a pályázat benyújtására és nyertes pályázat esetén annak 
megvalósítására. 

 Határidő: 2017. május 2. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
 
Lajosmizse, 2017. április 28. 
 
         Basky András s.k. 
             polgármester 
 


