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Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. szeptember 27-i ülésére
Tárgy: Művelődési ház színházterme felújításának előkészítése
Ikt.sz.: LMKOH/5786-6/2018.
Tisztelt Képviselő-testület!
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Lajosmizse Fejlődéséért
Egyesület helyi akciócsoport pályázati felhívást tett közzé TOP-7.1.1-16-H-113-1 azonosító
számon, „Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése” címmel a
Lajosmizse területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező önkormányzat, önkormányzati
intézmények, és civil szervezetek a közösségi és kulturális terek felújítása, kialakítása és
eszközök beszerzésének érdekében.
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 100
millió forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma 2-5 darab. A projekt keretében
önállóan támogatható tevékenység az infrastrukturális fejlesztés, amely alapján épület és
kültéri közösségi terek építése, felújítása, korszerűsítése, újak kialakítása lehetséges.
Támogatási kérelmet nyújthatnak be helyi önkormányzatok és költségvetési szervei, egyéb
egyesületek, bevett egyházak, közalapítványok, és egyéb alapítványok.
A helyi támogatási kérelmek benyújtására 2018. augusztus 24. napjától 2020. június
30-ig van lehetőség 5 időpontban. Az idei évben 2018. szeptember 30-ig és 2018. december
31-ig lehet pályázatot benyújtani.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, amelynek igényelhető összege
minimum 5 millió forint, maximum 85 millió forint. A támogatás maximális mértéke nem
állami támogatásnak minősülő fejlesztés esetén az összes elszámolható költség 100 %-a.
A fentiek alapján javasolnám a Tisztelt Képviselő-testület részére, hogy fenti pályázati
kiírásra Lajosmizse Város Önkormányzatának pályázatot kellene benyújtania a Művelődési
ház színháztermének teljes felújítására, megcélozva a 2018. december 31-i benyújtási
határidőt.
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára és Lajosmizse Város
Önkormányzata között a 169/2017. (XI. 22.) önkormányzati határozat alapján vagyonkezelési
szerződés lett kötve, amely alapján a 2249 helyrajzi számon található városi kulturális
központ az intézmény vagyonkezelésébe került.
Nyertes pályázat esetén a pályázat megvalósítását követő aktiválás és az azt követő öt
éves fenntartási időszak teljesülése akkor tud megvalósulni, ha a vagyonkezelési szerződés
felmondásra kerül, és a vagyonkezelési jog ingatlan-nyilvántartási átvezetése visszavonásra
kerül.
A fentiek alapján javasolnám a Képviselő-testület részére, hogy hatalmazzon fel a
pályázat benyújtásához szükséges szakmai munka elindítására, valamint a vagyonkezeléssel
kapcsolatos szükséges teendők megtételére.
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a Képviselő-testület
elé:
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I. Határozat-tervezet
……../2018. (…..) ÖH
Művelődési ház színházterme 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 és a soron
következő Képviselő-testületi ülésen terjessze a benyújtandó pályázati dokumentáció
tervezetet a Képviselő-testület elé.
Felelős: Képviselő-testület, polgármester
Határidő: 2018. szeptember 27. illetve 2018. október
II. Határozat-tervezet
……../2018. (…..) ÖH
Művelődési ház vagyonkezelésből történő visszavétele
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a soron következő Képviselő-testületi ülésre terjessze elő
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára vagyonkezelésből történő
visszavételéről szóló szakmai anyagot. ( 2018. november 1-jei hatályosítással a
vagyonrendelet módosítása és a vagyonkezelési szerződés módosítása.)
Felelős: Képviselő-testület, polgármester
Határidő: 2018. szeptember 27. illetve 2018. október
Lajosmizse, 2018. szeptember 19.

Basky András sk.
polgármester
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