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Előterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. június 25-i ülésére 

 
Tárgy: Pályázat benyújtás a KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú, Középületek kiemelt 

jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című konstrukcióra 
 
Ikt.sz: LMKOH./4407/20/2015. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az 1290/2015. (V.05.) Kormányhatározatban rögzítésre került, hogy Lajosmizse 
Város Önkormányzatának tulajdonában álló, Lajosmizse Rákóczi utca 30. és Attila utca 6. 
szám alatti óvodák épületeinek épületenergetikai fejlesztései kiemelt projekt. 
 A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú 
Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című pályázati felhívása 
foglalja magába, hogy jelen konstrukció keretében csak az 1290/2015. (V. 05.) Korm. 
határozat 1. mellékletében kijelölt szervezetek pályázhatnak. 
 A támogatás mértéke 100 %, a pályázat benyújtási határideje: 2015. július 1. A 
támogatható tevékenységek körébe tartozik a szakmai előkészítés és az ehhez szükséges 
menedzsmenti feladatok, a kivitelezés, a mérnöki feladatok, a megvalósítás során a 
projektmenedzsmenti feladatok és a kötelező tájékoztatási tevékenységek.  
 Az 1290/2015. (V.05.) Korm. határozatban rögzítésre került, hogy a projekt 
megvalósításához szükséges vállalkozói szerződéseknek 2015. július 15. napjáig hatályba kell 
lépniük és a projekt záró csomagját 2015. október 31. napjáig be kell nyújtani. Ha az előző 
feltételek nem teljesülnek az Irányító Hatóság eláll a Támogatási Szerződéstől. 
 Ahhoz, hogy a fenti feltételek megvalósuljanak a központi és a Rákóczi utcai óvoda 
energetikai felmérései megkezdődtek, és a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás is 
megindításra került 2015. június 16. napján. 

A pályázat műszaki tartalma: 
Központi Óvoda, Attila utca 6. 
- nyílászárók cseréje, 
- homlokzati falak szigetelése, 
- lapostető hőszigetelése. 

Rákóczi utcai Óvoda, Rákóczi u. 30. 
- nyílászárók cseréje, 
- homlokzati falak szigetelése, 
- padlásfödém szigetelése. 

 
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
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Határozat-tervezet 
...../2015. (…..) ÖH. 
Pályázat benyújtása a KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú 
Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című konstrukcióra 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, pályázatot 
nyújt be a KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú, Középületek kiemelt jelentőségű 
épületenergetikai fejlesztése című konstrukcióra a Lajosmizse, Attila utca 6. és 
Rákóczi utca 30. szám alatti óvodák épületenergetikai fejlesztésére. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázathoz szükséges valamennyi dokumentum beszerzésére, 
aláírására és a pályázat benyújtására. 

 Határidő: 2015. június 25. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
 
Lajosmizse, 2015. június 16. 
 
         Basky András s.k. 
             polgármester 
 


