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Előterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2018. április 27-i rendkívüli ülésére 

 
Tárgy: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása 

az Egészségház fejlesztése érdekében 
 
Ikt.sz: LMKOH./2-10/2018. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

I.  
 A 43/2018. (IV.19.) önkormányzati határozattal a Képviselő-testület felkérte 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
vezetőjét, hogy készítse elő az Egészségház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) 
épületének fejlesztésére benyújtandó pályázat műszaki alapdokumentumait a pályázati 
kiírásban meghatározott keret erejéig 2018. április 25. napjáig. 
 
 Intézményvezető Asszony az előterjesztés mellékletét képző anyagokat megküldte 
részünkre, mely szerint az Egészségházban az alábbi fejlesztések végezhetők el támogatás 
felhasználásával: 
Energetikai megtakarítást eredményező, infrastrukturális jellegű beruházások: 
- a.) Vasajtók cseréje műanyag nyílás-zárókra,  

b.) Lambériás fakazettás részek cseréje, energetikai követelményeknek megfelelően, 
- c.) Egészségház aula tetőszigetelése, 
- d.) Homlokzati részen üvegfüggöny cseréje. 

Vizesblokkok felújítása: 
- a.) Háziorvosi, fogorvosi rendelőkhöz csatlakozó 1 db női, 1 db ffi WC csoport felújítása 

(Egészségház földszint). 
- b.) Házi gyermekorvosi rendelőhöz tartozó 1 db női, 1 db ffi WC felújítása (Egészségház 

földszint). 
- c.) Háziorvosi ügyelethez tartozó 1 db személyzeti WC felújítása (Egészségház 

földszint,ügyeleti folyosó). 
- d.) Védőnői és személyzeti 1 db női, 1 db ffi WC csoport felújítása (Egészségház 

I.emelet). 

A pályázat által meghatározott feladatellátás az épület 70 %-ában történik, míg 30 %-
ban szakellátás, ami a pályázat által nem támogatható tevékenységnek minősül. 

A fentiekben felsorolt fejlesztési lehetőségek esetében az alapterület és a költségek 
megosztása az alábbiak szerint számítható: 
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Egészségház korszerűsítésével kapcsolatos pályázati költségvetése 
 százalékok költségek 

100 %  41.526.198.- 
Támogatással nem érintett helyiségre eső költség 
(szakellátás) 30%  12.457.859.- 

Támogatással érintett épületrész fejlesztési költsége 
(alapellátás) 70 %  29.068.339.- 

Mely támogatástartalma (75 %) 70 % 75 %-a  21.801.254.- 
Önerő (25 %) 70 % 25 %-a  7.267.085.- 

Fenti táblázat alapján a korszerűsítésre igényelhető támogatás 21.801.254.- a szükséges önerő 
19.724.944.- forint. 
 

II.  
A fentiekben felsorolt fejlesztési lehetőségek közül az elmúlt ülésen tárgyaltak 

szerint az aula két oldalán lévő mosdó felújítására beérkezett árajánlat alapján a 
költségek megosztása az alábbiak szerint számítható:  

Aulából megközelíthető mosdóblokkok pályázati költségvetése 
 alapterület 

(m2) százalékok költségek 

Beruházással érintett épületrész 
fejlesztési költsége (bruttó) 556,41 100 %  8.455.410.- 

Támogatással nem érintett 
helyiségre eső költség (szakellátás) 18,39 3,31 %  279.874.- 

Támogatással érintett épületrész 
fejlesztési költsége (alapellátás) 538,02 96,69 %  8.175.536.- 

Mely támogatástartalma (75 %) 96,69 % 75 %-a  6.131.652.- 
Önerő (25 %) 96,69 % 25 %-a  2.043.884.- 

Fenti táblázat alapján a mosdók felújítására igényelhető támogatás 6.131.652.- a szükséges 
önerő 2.323.758.- forint. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 
 

I. Határozat-tervezet 
...../2018. (…..) ÖH. 
Pályázat benyújtása az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló C. törvény 3. 
melléklet II. 2. pontja szerinti, önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre 
pályázatot nyújt be az Egészségház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-
106.) fejlesztése érdekében az előterjesztés I. pontjában foglaltak szerint. 
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2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban 
rögzített pályázat vonatkozásában 19.724.944.- 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 2018. évi 
költségvetésről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet 11. melléklet 
Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai – Céltartalék részletezése 
táblázat 8. 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: 2018. április 27. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 

II. Határozat-tervezet 
...../2018. (…..) ÖH. 
Pályázat benyújtása az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
 

Határozat 
 

4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló C. törvény 3. 
melléklet II. 2. pontja szerinti, önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre 
pályázatot nyújt be az Egészségház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-
106.) fejlesztése érdekében az előterjesztés II. pontjában foglaltak szerint. 

5) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban 
rögzített pályázat vonatkozásában 2.323.758.- 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 2018. évi 
költségvetésről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet 11. melléklet 
Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai – Céltartalék részletezése 
táblázat 8. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási keret) sora terhére. 

6) 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: 2018. április 27. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
Lajosmizse, 2018. április 25. 
         Basky András s.k. 
             polgármester 
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Előterjesztés melléklete 
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