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Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel
egyetértésével pályázatot hirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló
2018. évi L. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c)
pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra.
A kiírásban megjelölt fejlesztési alcélok:
a)

Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása,
(továbbiakban: intézményfejlesztés)
aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének –
kapacitás bővítéssel nem járó – 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.
Fenti fejlesztési célok közül jelenleg az ac) alpontban megjelölt egészségügyi
fejlesztési célra tudunk pályázatot benyújtani, mert e fejlesztési csomag előkészítését
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye
elkezdte és az előterjesztés 1. melléklete szerinti kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz.
Az ac) alpont (egészségügyi fejlesztés) esetén egy egészségügyi szolgálatnak helyt adó
épület vagy az épületben a szolgáltatással érintett helyiség(ek) infrastrukturális fejlesztésére
igényelhető támogatás.
Amennyiben a fejlesztéssel érintett épületben vagy létesítményben a pályázati kiírás
szerint nem támogatható feladatellátás is történik, abban az esetben a támogatható célnak
megfelelően arányosítva, az alapterület arányát figyelembe véve igényelhető a támogatás. A
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye
(továbbiakban: Egészségház) esetében az épület 21 %-ban nem támogatható, 79 %-ban
támogatható feladatellátás történik.

2

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: 2019. május 31. 16:00 óra
Egészségháznak helyet adó épület fejlesztésére 2018. évben pályázatot nyújtottunk be,
mely forráshiány miatt nem részesült támogatásban.
Jelen kérelem alapján a felújítási munkálatok a tavalyi fejlesztéssel azonosak lennének:
A mosdók falban és aljzatban lévő lefolyói vascsőből kerültek kiépítésre, melyek
elkorrodálódtak, kilyukadtak, emiatt a szennyvíz folyamatosan szivárog a csőhálózatból.
Az aula két oldalán (Mizsei utca és Idősek Parkja felől) lévő külső nyílászárók
lambériával kerültek beépítésre és borításra, melyek már nem jól szigetelnek. Itt a szükséges
részeken tégla falazat építése és a nyílászárók cseréje indokolt. Több külső nyílászáró még
vasszerkezetű, melyek el vannak vetemedve, több cm-es rések vannak az illesztések mellett.
Ezeket szintén cserélni szükséges.
Az épület hőtechnikai adottságainak javítása érdekében szükséges lenne az aula födém
szerkezetének a szigetelése is.
A pályázati célok között megjelölt alapellátásoknak helyet adó helyiségek, az aula és a
folyosók festése is indokolt.
A fentiekben felsorolt fejlesztési lehetőségek vonatkozásában az árajánlatok
összesítő lapjai az előterjesztés 2. mellékletében megtalálhatók. E felújítási csomag
esetében az alapterület és a költségek megosztása az alábbiak szerint számítható:
TELJES
BERUHÁZÁS
EGYSZI földszint
gyermekorvosi
rendelőtől az
ügyeletig mosdó
felújítás és
energetika

100 %
21 %
79 %

Támogatás:
Önerő:

45 965 424
9 652 739
36 312 685
75 %
25 %

27 234 514
9 078 171

27 234 514
18 730 910

Fenti táblázat alapján a mosdók felújítására igényelhető támogatás 27.234.514.- a
szükséges önerő 18.730.910.- forint.
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:
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Határozat-tervezet
...../2019. (…..) ÖH.
Pályázat benyújtása az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
Határozat
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
(továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok
szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt
pályázat vonatkozásában az ac) célterületre pályázatot nyújt be az Egészségház
(6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése érdekében az alábbi
célok megvalósítására:
………………………………………………..
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban
rögzített pályázat vonatkozásában ……………….. 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 2019. évi
költségvetésről
szóló
9/2019.
(II.15.)
önkormányzati
rendelet
…………………………………………………………..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: 2019. május 9.
Felelős: Képviselő-testület

Lajosmizse, 2019. május 6.

Basky András s.k.
polgármester
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Előterjesztés 1. melléklete
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Előterjesztés 2. melléklete
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