
Kiegészítő anyag Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2020. június 25-i rendkívüli ülésének 10. „Döntés pályázat 

benyújtásáról a TOP-7.1.1-16-H-113-1 azonosító számú pályázati 
kiírásra” című napirendi pontjához 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 10. napirendi ponthoz korábban kiküldött előterjesztésben foglaltakhoz képest a 2020. június 
23-i és 24-i bizottsági üléseken elhangzottak alapján az alábbi tájékoztatást nyújtom a Tisztelt 
Képviselő-testület részére: 
 
 
A TOP-7.1.1-16-H-113-1 azonosító számú, „Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása 
és eszközök beszerzése” című pályázati kiírásra rendelkezésre álló keretösszeg 100 millió 
forint. 
A Lajosmizse Város Önkormányzata Művelődési Háza és Könyvtára fűtési rendszer 
felújítására irányuló pályázatának összköltsége bruttó 29.880.146.- forint, amely alapján az 
önkormányzat színházterem belső felújításának első ütemét célzó pályázatára rendelkezésre 
álló keret bruttó 70.119.854.- forint. 
 
A pályázat vonatkozásában az első ütem megvalósítása az alábbi műszaki és kötelezően 
megvalósítandó tevékenységeket foglalja magában (a számadatok a tervezői költségbecslés 
alapján került meghatározásra): 
 

Műszaki tevékenység Nettó költség (Ft) Bruttó költség (Ft) 
Nézőtéri padló cseréje 13.589.523.- 17.258.694.- 
Nézőtéri székek cseréje 26.699.058.- 33.907.804.- 

Nézőtéri nyílászárók cseréje 2.148.000.- 2.727.960.- 
Hangosítás 2.849.110.- 3.618.370.- 

Vezérlő helyiség kialakítása 2.262.716.- 2.873.649.- 
Nézőtéri álmennyezet 

felújítása 
7.658.984.- 9.726.910.- 

Kötelezően megvalósítandó 
tevékenység 

- - 

Tájékoztatás és nyilvánosság 5.092.- 6.467.- 
Összesen: 55.212.483.- 70.119.854.- 

 
A pályázat sikeres lebonyolításához szükséges egyéb tevékenységek (projektmenedzsment, 
műszaki ellenőrzés, tervezés, stb.) forrás igényét az önkormányzat a pályázat elszámolható 
költségén kívüli önerő terhére fogja megvalósítani nyertes pályázat esetén. 
 
A fentiek alapján az alábbi határozat tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 
 
 
 
 
 
 



Határozat-tervezet 
 

……../2020. (…..) ÖH 
 Döntés pályázat benyújtásáról a TOP-7.1.1-16-H-113-1 azonosító számú  
pályázati kiírásra 
             
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a TOP-
7.1.1-16-H-113-1 azonosító számú, „Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása 
és eszközök beszerzése” című pályázati kiírásra az alábbi projekt tartalommal: 
 

a.) A projekt címe: „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének 
felújítása” 

b.) A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12. 
c.) A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 2249 hrsz 
d.) A projekt összes költsége 70.119.854- forint. 
e.) A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége 70.119.854.- forint. 
f.) Az igényelt támogatás összege 70.119.854- forint.  
g.) A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő összege 0.- forint. 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázat előkészítésére, 
a pályázathoz szükséges valamennyi teendő és nyilatkozatok megtételére és 
dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a 
Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat és a szükséges szerződések megkötésére. 

 
 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2020. június 25. 
  
 
Lajosmizse, 2020. június 25. 
 
 

 Basky András sk. 
polgármester  

 


