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Tisztelt Képviselő-testület!

I. Iskolai konyha fejlesztése
Néhány héttel ezelőtt megjelent a TOP-1.1.3-16 azonosító számú Helyi
gazdaságfejlesztés című pályázati felhívás, mely lehetőséget biztosít többek között az
Önkormányzati, saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések támogatására (iskola,
önkormányzati intézmények konyhája).
A felhívás 3.1.1. B.) pontja alapján az alábbi fejlesztési célok támogathatók:
- új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások
végrehajtása,
- meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása,
felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása,
- konyha és konyhai előkészítő fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra
kialakítása, bővítése.
A pályázat keretében megvalósítható fejlesztés kezelné azokat a közétkeztetés során
felmerülő problémákat, melyeket Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek
Gazdasági Szervezete (továbbiakban: IGSZ) több körben is jelezett a T. Képviselő-testület
felé.
A támogatási igény az alábbi főbb célok megvalósítására kerülhetne benyújtásra:
- főzőüstök, főzősziget, elszívó ernyő beszerzése, mely kapacitásbővítést is
eredményez,
- elszívó és levegőztető, tetőszellőző rendszer rekonstrukciója,
- az új eszközök üzemeltetéséhez szükséges villany- víz- gáz- és burkolási
munkák elvégzése,
- padló lefolyó kialakítása,
Jelen pályázati kiírásra többek között a helyi önkormányzati költségvetési szervek
(GFO 322) nyújthatnak be támogatási kérelmet, mely jelen esetben az IGSZ.
A támogatás intenzitása: 100 %, a támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2017.
szeptember 30-ról 2017. augusztus 15-re módosult.
II. Súry iskola épületének energetikai korszerűsítése
Szintén a közelmúltban jelent meg a TOP-3.2.1-16 azonosító számú Önkormányzati
épületek korszerűsítése című felhívás. E pályázat keretében lehetőség van többek között
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önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztésére, külső
határoló szerkezeteik korszerűsítése által, hőtermelő berendezések cseréjére, valamint
megújuló energiaforrás beépítésére.
Jelen projekt keretében javaslom, hogy a Súry iskola épületének energetikai
korszerűsítésére készítsünk elő pályázatot, hiszen előzetes tárgyalások alapján az épületet a
Kecskeméti Tankerület oktatásra nem kívánja igénybe venni, így annak visszaadása várható.
Szintén szóbeli egyeztetések alkalmával kaptam arról tájékoztatást, hogy a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Lajosmizsén is Kormányablakot alakít
ki. Ennek infrastrukturális feltételeit, valamint a helyiségekkel kapcsolatos szükségleteket a
Városháza épületében a Kormányablak kialakítását követően nem lehet optimálisan
biztosítani. A Kecskeméti Tankerülettől visszakerülő épületben a felújítást és átalakítást
követően kialakítható a Kormányablak. Az energetikai munkálatok finanszírozására jelen
pályázat keretében van lehetőség.
Jelen pályázati kiírásra támogatási
önkormányzatok (GFO 321) nyújthatnak be.
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A támogatás intenzitása: 100 %, a támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2017.
szeptember 29-ről 2017. augusztus 15-re módosult.

Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

I. Határozat-tervezet
...../2017. (…..) ÖH.
Pályázat előkészítése a TOP-1.1.3-16
azonosító számú pályázati felhívásra
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Lajosmizse
Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete vezetőjét, hogy a
TOP-1.1.3-16 azonosító számú Helyi gazdaságfejlesztés című pályázati felhívásra
az iskolai konyha fejlesztése céljából készítse elő a pályázatot a 2017 augusztusi
soros ülésre annak érdekében, hogy a Képviselő-testület a pályázat benyújtásához
szükséges döntéseket meg tudja hozni.
Határidő: 2017. június 29.
Felelős: Képviselő-testület
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II. Határozat-tervezet
...../2017. (…..) ÖH.
Pályázat előkészítése a TOP-3.2.1-16
azonosító számú pályázati felhívásra
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a TOP-3.2.1-16 azonosító számú, Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése című pályázati felhívásra készítse elő a pályázatot a Súry
iskola épületének fejlesztésére, majd benyújtás előtt terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2017. május 30.
Felelős: Képviselő-testület

Lajosmizse, 2017. június 20.
Basky András s.k.
polgármester
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