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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. február 24-i ülésére 
 
 
 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása a TOP_Plusz-2.1.1-21 azonosító számú, „Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése” pályázati felhívásra 
 
Ikt.sz.: LMKOH/1107-15/2022. 
 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 11/2022. (I.27.) önkormányzati határozattal felhatalmazást kaptam a Régi Városháza 

épületének komplex energetikai felújítására, valamint az Új Városháza hőtermelő 
berendezéseinek korszerűsítésére és téglával nem burkolt falfelületek szigetelésére vonatkozóan 
a TOP_Plusz-2.1.1-21 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 
című pályázati kiírásra történő támogatási kérelem előkészítésére. 

A pályázatot előkészítő energetikusok átvizsgálták mind a két épületet, azonban azt 
állapították meg, hogy az Új Városháza épületének a határozatban megjelölt részleges 
korszerűsítésével a pályázati kiírás szerinti célok nem érhetőek el, az előírások nem 
teljesíthetőek. 

A Régi Városháza épületének komplex energetikai korszerűsítése a pályázat keretében 
teljes mértékben támogatható, a 2021 decemberében tárgyalt 2021-2027-es programozási 
időszak fejlesztési irányvonalainak meghatározása keretében egyeztetett projektköltség terhére. 

A támogatási kérelem műszaki-szakmai tartalmának összeállítása az előterjesztés 
készítésekor még nem állt olyan fokon, hogy ki tudjuk adni, így az a Képviselő-testületi ülést 
megelőzően kerül kiosztásra. 

Az előkészítési és megvalósítási menedzsment feladatok vonatkozásában konzorciumi 
megállapodást célszerű kötni ezen feladatok ellátására a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
100 %-os tulajdonában álló Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel. 

 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezet elfogadására teszek javaslatot: 
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Határozat-tervezet 
 

……../2022. (…..) ÖH 
Pályázat benyújtása a TOP_Plusz-2.1.1-21 
azonosító számú, „Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése” című pályázati kiírásra 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
TOP_Plusz-2.1.1-21 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése” című pályázati kiírásra bruttó ………….. forint 100 %-os támogatási 
intenzitású támogatási összegre a Régi Városháza épületének (1/1 hrsz) komplex 
energetikai korszerűsítésére vonatkozóan. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázat előkészítésére, a pályázathoz 
szükséges nyilatkozatok megtételére és a dokumentumok elkészítésére, a pályázat 
benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés megkötésére és a pályázat 
megvalósításával kapcsolatosan a jövőben felmerülő dokumentumok előkészítésére és 
aláírására. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete konzorciumot hoz létre a 
támogatási kérelem benyújtása és megvalósítása érdekében a BKMFÜ Bács-Kiskun 
Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel és felhatalmazza a polgármestert a 
pályázathoz szükséges Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2022. február 24. 

 
 
 

Lajosmizse, 2022. február 17. 
 
 Basky András s.k. 
 polgármester 


