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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. augusztus 15-i ülésére 
 
Tárgy: Döntés a TOP-7 1 1-16-H-113-1 azonosító számú pályázati kiírásra benyújtott 

pályázat visszavonásáról 
 
Ikt.sz.: LMKOH/184-33/2019.   
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazott a 148/2018, 
(IX. 27.) önkormányzati határozatában, hogy a TOP-7.1.1-16-H-113-1 azonosító számú, 
„Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése” című pályázati 
kiírás alapján kezdjem meg a pályázat benyújtásához szükséges szakmai előkészítő munkát és 
terjesszem a benyújtandó pályázati dokumentáció tervezetet a Képviselő-testület elé. 

A pályázati dokumentáció tervezet előterjesztésre került a 2019. május 09-i képviselő-
testületi ülésen, ahol a Képviselő-testület 54/2019. (V. 09.) önkormányzati határozatában 
döntött arról, hogy tárgyi pályázati kiírásra „Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára Színháztermének felújítása” címmel pályázatot nyújt be. A pályázat határidőben, 
2019. május 30-án benyújtásra került a kiíró szervezet, azaz a Lajosmizse Fejlődéséért 
Egyesület részére. 

A Képviselő-testület az 55/2019. (V. 09.) önkormányzati határozatában továbbá 
hozzájárult Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára részére, hogy tárgyi pályázati 
kiírásra pályázatot nyújtson be a színházterem székeinek cseréjére. Mivel a 2019. május 09-i 
képviselő-testületi ülésen és az azt megelőző Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, valamint az 
Önkormányzati Bizottság ülésein javaslatok érkeztek arra vonatkozóan, hogy a színházterem 
felújítását kompletten kellene kezelni, azaz a légtechnikai fejlesztést is meg kellene valósítani, 
ezért Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára a pályázatát még nem nyújtotta be a 
műszaki dokumentáció átdolgozása miatt. 

A pályázati kiírás műszaki előírásait, valamint a Lajosmizse Fejlődéséért Egyesület 
tárgyi pályázati kiírásra rendelkezésre álló összegét – 100 millió forint – tekintve javaslom az 
önkormányzat „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének 
felújítása” című, 2019. május 30-án benyújtott pályázatát visszavonni és új műszaki 
tartalommal ismételten benyújtani. Amennyiben az önkormányzat a légtechnikai fejlesztést is 
meg kívánja valósítani a fejlesztés során úgy a komplett beruházás létrehozásához egy 
harmadik új pályázó szervezetet a Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és 
Szociális Közszolgáltató Társulást is be kell vonni. 

A fentiek alapján javaslom a pályázat visszavonását, továbbá kérem a Tisztelt 
Képviselő-testület felhatalmazását az új pályázat benyújtásához szükséges szakmai előkészítő 
munkák folytatásához, amely alapján az önkormányzat, Lajosmizse Város Művelődési Háza 
és Könyvtára és a Társulás 2019. október 31-ig be tudná nyújtani pályázatait a színházterem 
komplett felújítása vonatkozásában. 
 

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a Képviselő-testület 
elé:  
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I. Határozat-tervezet 

……../2019. (…..) ÖH 
 Döntés a TOP-7 1 1-16-H-113-1 azonosító számú pályázati kiírásra benyújtott pályázat 
visszavonásáról 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy visszavonja 
a TOP-7.1.1-16-H-113-1 azonosító számú, „Közösségi, kulturális terek felújítása, 
kialakítása és eszközök beszerzése” című pályázati kiírásra 2019. május 30-án 
benyújtott, „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének 
felújítása” című pályázatát. 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. augusztus 15. 
 

II. Határozat-tervezet 
 

……../2019. (…..) ÖH 
Művelődési ház színházterme komplett felújításának előkészítése                 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a TOP-7.1.1-16-H-113-1 azonosító számú, „Közösségi, kulturális 
terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése” című pályázati kiírás alapján 
kezdje meg a pályázat benyújtásához szükséges szakmai előkészítő munkát a 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára színházterme komplett felújítása 
vonatkozásában és azt követően terjessze a benyújtandó pályázati dokumentáció 
tervezeteket a Képviselő-testület elé. 
 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2019. augusztus 15. 
 
  
Lajosmizse, 2019. augusztus 07. 
 
 

 Basky András sk. 
polgármester  


