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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Művelődési Ház és Könyvtár épületenergetikai korszerűsítésére benyújtott pályázatot a NKEK 
Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
Természetvédelmi és Energetikai Divízió Döntés-előkészítési Osztálya átvizsgálta és a projekt 
támogathatósága érdekében a pénzügyi rész módosítását, pontosítását kérte. 
A benyújtott pályázat elismerhető bekerülési összege kismértékben csökken, ezáltal az Önkormányzat 
által biztosítandó önerő mértéke 2.945.354.-Ft helyett 2.942.943.-Ft-ra változik, azaz 2.411.-Ft 
összeggel csökken.  
2013. július 29-én hivatalos értesítést kaptam, hogy a benyújtott pályázattal az Önkormányzat 
16.676.672.-Ft támogatást nyer, de a határozatot utólag meg kell küldeni.    
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 

Határozat-tervezet 
 
... /2013.(...) ÖH 
A KEOP-4.10.0/A kódszámú, „ Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal” című pályázathoz kapcsolódó önrész rendelkezésre állásának igazolása 

 
Határozat 

 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2013. (I.31.) határozatának 3) és 
4) pontját az alábbiak szerint módosítja. 

3.) A fejlesztés forrásösszetétele: 

A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 19.619.615.-Ft. 

A tervezett beruházás elismerhető bekerülési költsége bruttó 19.619.615.-Ft. 

Az önkormányzati saját erő összege 2.942.943.-Ft. 

A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege bruttó 16.676.672.-Ft. 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzata a fejlesztéshez szükséges saját erőt, 2.942.943.-Ft-ot a 
2013. évi költségvetésről szóló 2/2013.(II.15.) rendeletének 19. melléklet 10. során 
elkülönítette.  

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza Basky András polgármestert a Támogatási szerződés 
megkötésére, továbbá a pályázattal kapcsolatosan felmerülő szükséges dokumentumok 
előkészítésére és aláírására. 
Felelős: Képviselő-testület, illetve Basky András polgármester 
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Lajosmizse, 2013. július 30. 
                                                                           

                  Basky András s.k. 
                                                                                                   polgármester 


