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Előterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. november 22-i ülésére 

 

Tárgy: Döntés pályázat benyújtásáról a „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra 

fejlesztése” című pályázati felhívással kapcsolatosan 

       
 

Ikt.sz.: LMKOH/1278-68/2022.   
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. október 20-i testületi 

ülésén 150/2022. (X. 20.) határozatával elfogadta a TOP_Plusz-3.3.2-21 azonosító számú, 

„Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívással 

kapcsolatosan az alábbi projekttartalom tervezetet: 
 

- Az Egészségház épületének teljes hőszigetelése. 

- Az összes nyílászáró cseréje. 

- Kisebb teljesítményű hőszivattyú beszerzése. 

- Eszközbeszerzés vonatkozásában egy 9 személyes kisbusz beszerzése és egy 
áramfejlesztő (aggregátor) eszköz beszerzése. 

 

A testületi ülést követően a szakmai munka tovább folytatódott. Figyelembe véve a 

kivitelezés magas költségeit a pályázat során egyetlen eszköz beszerzése javasolt. Az 

Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény vezetője véleménye alapján az 

eszközbeszerzés vonatkozásában a 9 személyes VW kisbusz beszerzésének nagyobb 

prioritása van, mint az áramfejlesztő (aggregátor) eszköz beszerzésének, ezért javaslom a 

Tisztelt Képviselő-testület részére a VW kisbusz beszerzését támogatni tárgyi pályázat 

keretében. A kisbusz a Családsegítő Szolgálat használatába kerülne. 

 

A fentiek alapján a támogatási kérelem az alábbi végleges projekttartalommal kerülne 

benyújtásra:  

 

- Az Egészségház épületének teljes hőszigetelése. 

- Az összes nyílászáró cseréje. 

- Kisebb teljesítményű hőszivattyú beszerzése. 

- Eszközbeszerzés vonatkozásában egy 9 személyes VW kisbusz beszerzése. 

 
 

A pályázatot az önkormányzatnak konzorciumi együttműködésben kellene benyújtania 

a BKMFÜ Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-vel és a Lajosmizse 

Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményével. Az utóbbi 

intézmény konzorciumba történő felvétele azért javasolt, mert ebben az esetben az intézmény 

tulajdonába kerülne a kisbusz nyertes pályázat esetén. 
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A fenti fejlesztési elemeket, valamint az átalány költségek 6,542 %-os és a valós 

költségek 93.458 %-os megoszlását figyelembe véve a projekt költségvetése az alábbiak 

szerint alakul bruttó forintban: 

 

Tevékenység Költség típus Tevékenység díja 

Megalapozó dokumentum Átalány 3.510.000.- Ft 

Közbeszerzés Átalány 2.000.000.- Ft 

Tájékoztatás és nyilvánosság Átalány 1.065.511.- Ft 

Műszaki ellenőrzés Átalány 2.540.000.- Ft 

Projektmenedzsment (külső) - Konzorciumi formában Átalány 3.510.000.- Ft 

Projektmenedzsment - belső Átalány 2.340.000.- Ft 

Projekt előkészítés – épületenergetikai szakértő Átalány 342.900.- Ft 

Átalány költségek összesen: - 15.308.411.- Ft 

Műszaki dokumentáció költségei Valós 7.429.500.- Ft 

Építéshez kapcsolódó költségek Valós 198.262.089.- Ft 

Kisbusz beszerzés - Konzorciumi formában Valós 13.000.000.- Ft 

Valós költségek összesen: - 218.691.589.- Ft 

Projekt összes költsége: - 234.000.000.- Ft 

 

 

A fentiek alapján arra kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen 

támogatni a pályázat benyújtását, amely fejlesztéssel a Lajosmizsei Egészségház egy 

energetikailag korszerű intézménnyé válik és a fejlesztéssel a fűtés költségei jelentősen 

csökkennek. 

 

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület 

elé: 

Határozat-tervezet 
 

…../2022. (…………….) ÖH 

Döntés pályázat benyújtásáról a TOP_Plusz-3.3.2-21 azonosító számú 

pályázati kiírásra 

 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 

„Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén” címmel a 

TOP_Plusz-3.3.2-21 azonosító számú, a „Helyi egészségügyi és szociális 

infrastruktúra fejlesztése” című pályázati kiírásra bruttó 234.000.000.- forint 100 %-os 

támogatási intenzitású támogatási összegre a Lajosmizsei Egészségház fejlesztése 

vonatkozásában. 

 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázat előkészítésére, 

a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a 

pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói 

Okirat megkötésére és a pályázat megvalósításával kapcsolatosan a jövőben felmerülő 

dokumentumok előkészítésére és aláírására. 
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3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete konzorciumot hoz létre a 

projekt megvalósítása érdekében a BKMFÜ Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési 

Ügynökség Nonprofit Kft-vel és Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 

Gyermekjóléti és Szociális Intézményével, továbbá felhatalmazza a polgármestert a 

pályázat beadásához szükséges Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 

aláírására. 
 

 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 

Határidő: 2022. november 22. 
 
 

 

Lajosmizse, 2022. november 14. 

 

 

 

                         Basky András  

                                                                                               polgármester                                                               
 

 


