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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. március 17-i ülésére 
 
 
Tárgy: Előkészítő döntések meghozatala a „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra 

fejlesztése” című pályázati kiírással kapcsolatosan 
 
 
Ikt.sz.: LMKOH/1278-3/2022.   
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2021. december 07-én megjelent a 
TOP_Plusz-3.3.2-21 azonosító számú, „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra 
fejlesztése” című pályázati felhívás. A teljes pályázati felhívás és az azzal kapcsolatos 
dokumentumok a https://www.palyazat.gov.hu/top-plusz-332-21-helyi-egszsggyi-s-szocilis-
infrastruktra-fejlesztse-1# elérhetőségen megtalálhatóak. 
 A pályázati felhívásra támogatási kérelmet 2022. július 01-től 2022. szeptember 30-
ig terjedő időszakban lehet benyújtani. Jelen felhívás keretében a jó minőségű 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása érdekében egészségügyi alapellátás, járóbeteg 
szakellátás, prehospitális sürgősségi ellátás, valamint szociális alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti alapellátások fejlesztése támogatható. A felhívásra támogatási kérelmet helyi 
önkormányzatok és társulásai, valamint helyi önkormányzati költségvetési szervek 
nyújthatnak be. A támogatás maximális mértéke az Európai Unióval elszámolható összköltség 
100 %-a. 
 Fenti négy ellátástípus vonatkozásában általánosságban önállóan támogatható 
tevékenységként a felújítás, korszerűsítés, átalakítás, bővítés, új épület építése, 
ingatlankiváltás támogatott. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható 
tevékenységek az akadálymentesítés, azbesztmentesítés, az energiahatékonysági és a 
megújuló energiafelhasználás bővítése szempontok érvényesítése, valamint a nyilvánosság 
biztosítása. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek között szerepel az 
eszközbeszerzés, járműbeszerzés, stb. 
 A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított legfeljebb 36 hónap áll 
rendelkezésre. A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának 
kezdete 2021.01.01. és vége 2029.06.29. 
 A pályázati felhívás megjelenését követően felvettem a kapcsolatot Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének vezetőjével, aki az 
alábbi fejlesztési tervet javasolta megvalósítani pályázat benyújtás esetén: 
 

1./ Vizesblokk felújítás folytatása: 
 Az Egészségházban a házi gyermekorvosi, védőnői és a szociális (Idősek Klubja) részhez 
tartozó vizesblokkok esetében:  
- női, ffi beteg WC, 
- női, ffi személyzeti WC, 
- takarítói vízvételezés és szennyvízkiöntő helyek, raktárak, 
- udvari szennyvízcsatorna vezeték csere. 
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2./ Nyílás-záró csere + aula: 
-  a földszinten, a vasajtók cseréjével és legalább a déli oldalon az ablakok cseréjével,  
 - lambéria szerkezetek helyett falépítés, 
- aula háromszögének - mennyezeti rész- beépítése, 
- aula üvegfüggöny csere. 
 
3./ Eszközbeszerzés: 
- 11 éves Volswagen gépjármű cseréje,  
- 9 éves Suzuki tanyagondnoki autó cseréje, 
- fogászati röntgengépek beszerzése. 
  
4./ Röntgenhelyiség kiépítése a földszinten: 
Az Egészségház főbejáratától jobbra található ügyfélfogadó helyiség röntgen helyiséggé 
történő átalakítása, amellyel megvalósulhatna a szolgáltatás akadálymentes 
megközelíthetősége. 
 

Amennyiben az önkormányzat pályázni szeretne tárgyi pályázati kiírásra a szakmai 
munkát el kell kezdeni figyelembe véve a 2022. júliusába kezdődő pályáztatási határidőt. A 
pályázatot az önkormányzatnak konzorciumi együttműködésben kellene benyújtania a Bács-
Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-vel. 

A pályázat benyújtását megelőzően elengedhetetlen egy tervezővel való 
szerződéskötés, aki a pályázati dokumentáció részeként elkészíti a műszaki 
tervdokumentációt árazott költségbecsléssel, amelyből kiderül, hogy fenti javasolt 
tevékenységek közül a pályázati költségvetésbe mely tevékenységek megvalósítása fér bele. 
A tervező feladatai közé tartozik még a fejlesztendő ingatlan jelenlegi helyzetét tükröző 
energetikai tanúsítvány elkészíttetése, valamint az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat 
elvégzése. 

Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy adjanak felhatalmazást 
részemre a három árajánlat bekérésére és a legkedvezőbb árajánlatot adóval történő 
szerződéskötésre a tervezés vonatkozásában.  A tervezési szerződés megkötéséhez az 
önkormányzatnak fedezetet kell biztosítania 2022. évi költségvetésében, amely kiadás a 
pályázatban elszámolható költség lesz. 

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé: 
 

Határozat-tervezet 
……../2022. (…..) ÖH 
Előkészítő döntések meghozatala a „Helyi egészségügyi és szociális  
infrastruktúra fejlesztése című pályázati kiírással kapcsolatosan 
           

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a TOP_Plusz-3.3.2-21 azonosító számú, „Helyi egészségügyi 
és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívás történő 
támogatási kérelem előkészítésére, a szükséges ajánlatok bekérésére, 
szerződések megkötésére, majd az előkészített támogatási kérelem Képviselő-
testület elé terjesztésére. 

 

 



4 
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előkészítéshez 
szükséges maximum bruttó 2 millió forintot Lajosmizse Város 
Önkormányzatának a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendelet 7. mellékletének „Nem intézményi keretek közötti 
kormányzati funkciók kiadásának alakulása” elnevezésű táblázata „1. 
Önkormányzati igazgatási tevékenysége” sora „D. Dologi kiadások” oszlopa 
terhére elkülöníti. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
jegyzőt, hogy az előkészítéshez szükséges további költségek átcsoportosítását 
készítse elő a soron következő költségvetési rendelet módosításakor.  
 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester, jegyző 
Határidő: 2022. március 17. 
 
  
Lajosmizse, 2022. március 09. 
 
 

 Basky András sk. 
polgármester  


