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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. február 5-i ülésére 
 
Tárgy: Fejlesztési támogatás igénybevétele a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 

és Bölcsőde központi épületének korszerűsítéséhez 
 
Ikt.sz: I./1404/3/2014. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybe 
vételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendelet (továbbiakban: rendelet) 
lehetőséget biztosít az önkormányzatok számára támogatás igénybevételére. A rendelet 1. § 
(3) bekezdése értelmében a 2 támogatási cél közül kizárólag 1 célra lehet pályázni. 

A két célterület: 
 Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (Az 

igényelhető maximális támogatás mértéke 30 millió forint.) 
 Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás (Az 

igényelhető maximális támogatás mértéke 20 millió forint.) 
 
A rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a támogatás maximális mértéke azon 

településeken megvalósuló infrastrukturális fejlesztések esetében, amely települések nem 
szerepelnek a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az 
országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről 
szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében, a fejlesztéshez szükséges összeg 
80%-a. 

 
 A rendelet 2. § (2) bekezdésének értelmében az intézményfejlesztési támogatás az 
épület felújítására, fejlesztésére, elsősorban fűtéskorszerűsítésre, nyílászárócserére, 
hőszigetelésre és a feladatellátáshoz szükséges eszközök vagy berendezések beszerzésére, 
óvodai feladatot vagy étkeztetést ellátó intézmény esetében kapacitásbővítésre is igényelhető. 

 
A tavalyi évben a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 

Székhelyintézményének energetikai korszerűsítésére vonatkozóan nyújtottunk be pályázatot a 
Belügyminisztérium felé. A pályázat forráshiány miatt nem részesült támogatásban. 

 
 A tavalyi pályázat a fűtéskorszerűsítésre, a nyílászárócserére és a hőszigetelésre 
vonatkozóan készült el. 
 

Javaslom, hogy jelen pályázati konstrukcióra nyújtsunk be ismét pályázatot annak 
érdekében, hogy a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
Székhelyintézményének energetikai problémáit kezelni tudjuk. Javaslom továbbá, hogy a 
pályázat a tavalyival megegyező célokra irányuljon (fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere és 
hőszigetelés). 
 A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 13. 
 
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet elfogadására teszek javaslatot: 
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Határozat-tervezet 
 
... /2014.(...) ÖH 
Óvodafejlesztéssel kapcsolatos pályázat 
előkészítésére irányvonalak meghatározása 
 

 Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 
nyújt be az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybe 
vételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendelet által nyújtott 
kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása elnevezésű 
célterület keretében nyújtható támogatás elnyerésére a Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsőde Székhelyintézménye (6050 Lajosmizse, Attila u. 6.) 
épületének fejlesztésére. 
 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a 4/2014. (I. 31.) BM rendelet mellékletében foglalt pályázati adatlap 
aláírására, benyújtására, elektronikus rögzítésére, a pályázathoz szükséges 
dokumentumok beszerzésére. 
 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges 
önerőt a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi 
költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontjának bc) 
alpontjában szerepelő általános tartalék terhére biztosítja. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2014. február 5. 

 
Lajosmizse, 2014. február 5. 

 Basky András s.k. 
 polgármester 
 


