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Előterjesztés
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
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Tárgy: Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési
támogatásának felhasználása

Az előterjesztést készítette:

Horváth Sándor
pályázati referens
Önkormányzati Iroda

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

-

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

dr. Balogh László s.k.
jegyző
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Előterjesztés
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. április 28-i ülésére

Tárgy: Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési
támogatásának felhasználása

Ikt.sz: II./174/6/2014.

Tisztelt Képviselő-testület!
Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési
támogatásáról szóló 10/2014. (II. 19.) BM rendeletben foglaltak alapján 2014. március 6.
napján támogatási igényt nyújtottam be 10.000.000.- forint támogatás elnyerésére.
Támogatási igényünket befogadták, elbírálták, támogatásban részesítették. 2014.
március 28. napján Támogatási Szerződést kötött önkormányzatunk a BM rendeletnek
megfelelően.
A támogatás adatai:
 A Felsőlajos, Iskola utca 12. sz. alatti igazgatási tevékenységet is ellátó FALUHÁZ
kazánjának cseréje, valamint a kazáncserével közvetlenül érintett gépészeti elemek cseréje
5.000.000.- Ft.
 A Felsőlajos, Óvoda utca 4. szám alatti, Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsőde Felsőlajosi Tagintézménye épületének energetikai korszerűsítése, mely magában
foglalja az épület nyílászáróinak cseréjét és homlokzatának szigetelését. 5.000.000.- Ft.

Az építési célra kapott támogatás felhasználásának határideje 2015. december 31.
A következőkben szükséges az építési munkálatokhoz árajánlatok beszerzése.
A közbeszerzési egybeszámítási szabályokat megvizsgáltuk, a határozat-tervezetben
foglalt árubeszerzés és építési beruházás értékeit tekintve nem esnek a közbeszerzési törvény
hatálya alá.
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet elfogadására teszek javaslatot:
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Határozat-tervezet
... /2014.(...) ÖH
Fejlesztési támogatás felhasználására
irányvonalak meghatározása
Határozat
1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Felsőlajos, Iskola utca 12. sz. alatti FALUHÁZ kazánjának
cseréjére, valamint a kazáncserével közvetlenül érintett gépészeti elemek cseréjére
kérjen be minimum 3 árajánlatot, a legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg a
szerződést.
2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Felsőlajosi Tagintézménye épületének energetikai korszerűsítésére (nyílászáró csere és
homlokzatszigetelés) kérjen be minimum 3 árajánlatot és a legkedvezőbb
ajánlattevővel kösse meg a szerződést.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2014. április 28.
Lajosmizse, 2014. április 23.
Juhász Gyula s.k.
polgármester
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