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7. 
Előterjesztés 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2022. február 24-i ülésére 

 
 
 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása a TOP_Plusz-2.1.1-21 azonosító számú, „Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése” pályázati felhívásra 
 
 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: Horváth Sándor  
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Előterjesztés 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. február 24-i ülésére 
 
 
 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása a TOP_Plusz-2.1.1-21 azonosító számú, „Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése” pályázati felhívásra 
 
Ikt.sz.: LMKOHFL/9-3/2022. 
 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A tavalyi év végén megjelent a TOP_Plusz-2.1.1-21 azonosító számú, „Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívás. 

A kiírás lehetőséget biztosít önkormányzati épületek komplex energetikai felújítására. 
Az óvoda, a Faluház és az iskola épületén is pályázati támogatásoknak köszönhetően már 
sikerült megvalósítani a komplex felújításokat, a bölcsőde pedig már az energetikailag korszerű 
technológiával épült. 

A pályázat lehetőséget biztosít ezen épületek vonatkozásában háztartási méretű 
kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítására. A napelemes rendszerek telepítése 
mellett célszerű elvégezni az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási 
rendszerek korszerűsítését is, szintén a pályázati támogatás terhére. 

Fentiek figyelembe vételével megkezdődött a támogatási kérelem előkészítése az Óvoda, 
a Bölcsőde, a Faluház és az Iskola épületeinek elektromos ellátására irányuló napelemes 
rendszerek tervezésére, kiépítésére. Az Óvoda, a Faluház és az Iskola tekintetében pedig 
világítási rendszer korszerűsítésére is. 

A támogatási kérelem műszaki-szakmai tartalmának összeállítása az előterjesztés 
készítésekor még nem állt olyan fokon, hogy ki tudjuk adni, így az a Képviselő-testületi ülést 
megelőzően kerül kiosztásra. 

Az előkészítési és megvalósítási menedzsment feladatok vonatkozásában konzorciumi 
megállapodást célszerű kötni ezen feladatok ellátására a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
100 %-os tulajdonában álló Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel. 

A pályázati felhívás szerint támogatási kérelem beadására vonatkozóan a 2. benyújtási 
szakaszban 2022. január 15-2022. február 28. között van lehetőség. 

 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezet elfogadására teszek javaslatot: 
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Határozat-tervezet 
 

……../2022. (…..) ÖH 
Pályázat benyújtása a TOP_Plusz-2.1.1-21 
azonosító számú, „Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése” című pályázati kiírásra 
 

Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
TOP_Plusz-2.1.1-21 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése” című pályázati kiírásra bruttó ………….. forint 100 %-os támogatási 
intenzitású támogatási összegre az Óvoda és Bölcsőde (266 hrsz.), a Faluház (11 hrsz), 
valamint az Iskola (1 hrsz) épületek további energetikai korszerűsítésére vonatkozóan. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázat előkészítésére, a pályázathoz 
szükséges nyilatkozatok megtételére és a dokumentumok elkészítésére, a pályázat 
benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés megkötésére és a pályázat 
megvalósításával kapcsolatosan a jövőben felmerülő dokumentumok előkészítésére és 
aláírására. 

3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete konzorciumot hoz létre a 
támogatási kérelem benyújtása és megvalósítása érdekében a BKMFÜ Bács-Kiskun 
Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel és felhatalmazza a polgármestert a 
pályázathoz szükséges Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2022. február 24. 

 
 
 

Felsőlajos, 2022. február 17. 
 
 Juhász Gyula s.k. 
 polgármester 


