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Előterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2017. augusztus 10-i ülésére 

 
Tárgy: Az Egészségház (Lajosmizse, Dózsa Gy. út 104-106.) fűtési rendszerének felújítása 
 
Ikt.sz: LMKOH./2896/12/2017. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményének helyet adó épület (továbbiakban: Egészségház) energetikai felújítására 2017. 
május 2. napján benyújtott pályázat nem részesült támogatásban. 

Az épület energetikai felújítására 2013. óta folyamatosan pályázati keretet szeretnénk 
lehívni, azonban az épület energetikai mutatószámai a szigorodó szabályozásnak nem tudnak 
megfelelni. Az elavult fűtési rendszer karbantartása és folyamatos javítása évről-évre egyre 
nagyobb költséget jelent Önkormányzatunknak és a biztonságos működés már nem 
garantálható, ezért már jelen pályázat benyújtásakor a Képviselő-testület elkötelezte magát, 
hogy eredménytelen pályázat esetén önerőből a szükséges fejlesztéseket megvalósítja az 
épület biztonságos és hatékony fűtése érdekében. 

A gázkazán, valamint közvetlen gépészetének cseréjére és a radiátorokhoz 
fűtésszabályozó szelepek beépítésére árajánlatok kerületek bekérésre, melyek az előterjesztés 
mellékletét képzik. (Az ajánlatok az előterjesztés nyomtatásig nem érkeztek meg, így azokat, 
majd a kiosztós anyagokkal együtt vagy a bizottsági ülés előtt tudjuk átadni T. Képviselők 
részére.) 
 
 
 Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület 
elé: 
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Határozat-tervezet 

...../2017. (…..) ÖH. 
Pályázat benyújtása az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Egészségház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) kazánjának, közvetlen 
gépészetének cseréjét és a radiátorokhoz történő fűtésszabályozó szelepek 
beépítését megvalósítja. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban rögzített 
fejlesztéshez szükséges ……………………. forint összeget 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 16. sora (A kötelező 
önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának 
támogatására az ac) célterületre az Egészségház fejlesztése érdekében benyújtott 
pályázat önerejének biztosítása (56/2017. (V.02.) ÖH.)) sora terhére és a 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi 
költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 
Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános 
tartalék sora terhére biztosítja. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a fejlesztés megvalósításához kapcsolódó szerződés megkötésére és 
valamennyi szükséges intézkedés megtételére. 

 Határidő: 2017. augusztus 10. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
 
Lajosmizse, 2017. augusztus 03. 
 
         Basky András s.k. 
             polgármester 
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Előterjesztés melléklete 


