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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: A Képviselő-testület 2017. május 02-án, 13.07 órakor a Városháza Dísztermében 
megtartott Képviselő-testületi rendkívüli nyílt ülésről. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, Sápi Tibor alpolgármester, Sebők Márta, 
Keresztes Ferenc, Józsáné dr. Kiss Irén, Borbély Ella, Fekete Zsolt, Orbán Antal, Sápi 
Zsomborné képviselők. A Képviselő-testület létszáma összesen 9 fő.  
Bejelentéssel távol: Adonyi Lajos alpolgármester, Péli Szilveszter, Belusz László képviselők 
 (3 fő). 
 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  dr. Balogh László jegyző 
       
Egyéb meghívottak:    Dodonka Csaba vezető tanácsos 
      Gulyás Attiláné pénzügyi referens 
      Nagy István informatikus 
 
Jegyzőkönyvvezető:                         Almási Anita Ildikó titkársági ügyintéző 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli nyílt 
Képviselő-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 9 képviselő 
jelen van. Adonyi Lajos alpolgármester, Péli Szilveszter, Belusz László képviselők jelezték, 
hogy nem tudnak részt venni a mai ülésen. A meghívóban 1. napirendi pont szerepel. 
 
Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy a támogatói nyilatkozat megérkezett a mai napon, amely 
arra vonatkozik, hogy a 150 millió forintra benyújtott TOP-os óvodai pályázatot megnyertük.  
 
 
Keresztes Ferenc képviselő 13.10 órakor kiment a Díszteremből. 
A Képviselő-testületi ülés 8 fővel határozatképes. 
 
Az iskola átadásra került a Tankerület részére, de mivel a Lajosmizsei Általános Iskola 
iskolaközpont lett. EFOP-os pályázat az iskola fejlesztésről szól és várhatóan fél milliárdos 
fejlesztés fog megvalósulni a közel jövőben. Benyújtási határidő május 25. Május 9-i 
rendkívüli ülésre a nyilatkozatokat amik szükségesek a pályázat benyújtásához. Ez a pályázat 
egy új szárny építését jelenti, ahol 14 tanterem építése és a belső sportpálya felújítása 
valósulna meg. A gépállomási és Súri iskola átkerülne az új épület részbe.  
 
A meghívóban 1. napirendi pont szerepel. Aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 

 Napirend Előterjesztő 
 

1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat 
benyújtása  
 
 
 

Basky András  
polgármester 
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Keresztes Ferenc képviselő 13.11 órakor visszajött a Díszterembe. 
A Képviselő-testületi ülés 9 fővel határozat képes. 
 
 
1. napirendi pont:  
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása  
Előadó: Basky András polgármester 
 
 

Basky András polgármester: Két pályázat került már benyújtásra az Egészségház 
fejlesztésére. Vizsgáltuk a lehetőségét a TOP-os pályázatok közül, hogyan lehetne pályázni. 
Kiderült, hogy nem lehet azokat a paramétereket teljesíteni, amelyek elvártak a pályázatnál. A 
TOP-os pályázatokban nem tudunk részt venni. Évek óta tervben van az Egészségház kazán 
cseréje, tető, csövek szigetelése, nyílászárók cseréje. A pályázat benyújtási határideje a mai 
nap. Azokat lehet csak benyújtani a pályázatba, amelyekre az árajánlatokat megkaptuk. Az 
előző pályázóktól új árajánlatokat kértünk, de nem tudják teljesíteni időhiány miatt. A 
gázkazán cseréje és az ezzel kapcsolatos teendőkre a Dancsa és Társa Bt-től volt egy ajánlat. 
A jelen pályázati kiírás keretében az alábbi fejlesztések vonatkozásában igényelhető 
támogatás: 
 

- Kazán és közvetlen gépészetének cseréje 

- Padlás födém szigetelése 
- Padláson lévő fűtéscsövek szigetelése 

- Radiátor szelepcsere (fűtésszabályozók beépítése) 
Az ajánlat szerint 22.015.729.- forint. Korábban már jeleztem, hogy a Belügyminisztériumi 
pályázatnál az Önkormányzatnak 25% önerőt kell vállalni az adóerő képesség miatt. Ha nem 
lenne adóbevétel, akkor 95%-os támogatást kapnánk, de nekünk 25%-os önerőt kell vállalni. 
A pályázat csak egészségügyi feladatokra ad lehetőséget. A fogorvosi, házi orvosi, 
gyermekorvosi és a védőnői feladatokat látják el, ezek az egységek férnek bele a pályázatba. 
 

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. Az Egészségház korszerűsítését el kell 
végezni. Két pályázatnál nem kaptunk támogatást, mindenképpen meg kell csinálni és a 
pályázatot meg kell próbálni. A testület a pályázat benyújtásáról hoz döntést. Későbbiekben át 
kell gondolni melyek azok a beruházások, amelyet saját forrásból is meglehet valósítani. Van-
e valakinek kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatosan? Átadom a szót Józsáné dr. Kiss Irénnek. 
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Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: A kazán és gépészet és az ezzel kapcsolatos problémát a 
költségvetés tárgyalása idején minden évben hoztam, illetve a beszámolók tartalmazzák az 
Egészségház kazán, gépészet, energetikával kapcsolatos összetett problémakörét. 
Összetettebb probléma, mint a kazáncsere. Ez a megoldás nem oldja meg a komplex 
energetikát, mert a jelenlegi korszerűsítési állapot nem ad arra lehetőséget, hogy hozzuk az 
energetikai pályázatokban leírt energetikai rossz mutatókat. Ezzel a kazáncserével még jobban 
nem tudjuk hozni és a nyílászárók, az aula problematikáját és a többi. A kazán megoldása 
sürgős feladat. A kazán javítását Felsőlajos segítségével tudtuk megoldani és a szivattyúkat 
térítésmentesen megkaptuk és beépítésre kerültek. A kazán meghibásodását, fűtés leállásokat 
meg tudtuk előzni, illetve folyamatossá tudtuk tenni a működését. Látható, hogy nem csak ez 
a probléma van.  
 
 
 Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Azért nem is cseréltük ki a kazánt, hátha 
egy komplex pályázatban részt lehet venni. Ezt a lehetőséget nem szabad kihagyni. Van-e 
kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a 
határozat- tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 
 
56/2017. (V.02.) 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 
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Basky András polgármester: Mivel más napirendi pont nincs a mai Képviselő-testületi ülést 
13.19 órakor bezárom! 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

    Basky András sk.                dr. Balogh László sk. 
           polgármester                      jegyző 

 
 
 


