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Előterjesztés 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2008. október 14-i ülésére 

 
 
Tárgy: Pályázat újbóli benyújtása a „Társulásban működő Lajosmizsei Fekete István Általános Iskola 
minőségi oktatásának fejlesztésére” a Dél-alföldi Operatív Program keretében 
Üi.sz.: II/617/2008. 

 
 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
 
Felsőlajos Község Önkormányzata pályázat beadásáról döntött a 54/2007. (XII.19.) ÖH.-ban a Dél-

alföldi Operatív Program keretében kiírt Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok 

infrastruktúrájának fejlesztése című, DAOP-2007-4.2.1/2F kódszámú pályázati kiírás I. fordulójára. A 

pályázat benyújtásra került 2007. év decemberében, mely során a pályázó Lajosmizse Város 

Önkormányzata, mint Lajosmizse és Felsőlajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztora 

volt. A benyújtott pályázat címe „Fekete István Általános Iskola bővítése és felújítása Lajosmizsén és 

Felsőlajoson”. A pályázat benyújtásához szükséges követelményeknek eleget téve fenti projektre 

Lajosmizse város és Felsőlajos község konzorciumi együttműködési megállapodást kötött. 

 
A Váti Kht., mint Közreműködő Szervezet 2008. augusztus 28-án kelt levelében értesítette a pályázót 

arról, hogy a pályázat bár szakmailag elérte a minimum követelményeket, forráshiány miatt 

elutasításra került. A levél az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.  

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által 2008. szeptember 30-án, a www.nfu.hu honlapon közzétett 

tájékoztatás alapján lehetőség nyílik további forrás megpályázására ugyanezen kereten belül, DAOP-

2008-4.2.1/2/2F kódszámmal. 

A pályázati felhívás szerint a támogatásra rendelkezésre álló összeg 4.500 millió Ft és a támogatott 

pályázatok várható száma 9-20 db. 

 

A pályázat újbóli benyújtásának követelményei: 

- Pályázatot kizárólag a DAOP-2007-4.2.1./2F pályázati kiírás keretében benyújtott, a 

Közreműködő Szervezet által befogadott és a szakmai értékelés során legalább 60 pontot elért, 

azonban forráshiány miatt elutasított pályázatok projektgazdái nyújthatnak be. (A 

kritériumnak megfelelünk.) 

- A DAOP-2007-4.2.1./2F pályázati kiírásra benyújtott pályázaton (az eredeti pályázaton) 

változtatás nem hajtható végre. 

- Pályázni kizárólag jelen Pályázati Felhívás és Útmutató mellékletét képező nyilatkozattal 

lehet, melyben a pályázó kérelmezi a DAOP-2007-4.2.1./2F pályázati kiírásra benyújtott 
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eredeti pályázati dokumentációjának változatlan tartalommal történő fenntartását a DAOP-

2008-4.2.1/2/2F pályázati konstrukcióra vonatkozóan. A nyilatkozat az előterjesztés 2. sz. 

mellékletét képezi. 

 
 
 
 Fentiek figyelembevételével az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem T. Képviselő-testület elé: 
 

Határozat-tervezet 
 
    /2008. (……) ÖH 

Pályázat újbóli benyújtása a „Társulásban működő Lajosmizsei Fekete István Általános Iskola 

minőségi oktatásának fejlesztésére” a Dél-alföldi Operatív Program keretében 

 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Lajosmizse és Felsőlajos 

Közoktatási Intézményfenntartói Társulás tagönkormányzata, a gesztor önkormányzattal 

közösen újból benyújtja pályázatát a Dél-alföldi Operatív Program keretében kiírt Alapfokú 

nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése című, DAOP-

2008-4.2.l/2/2F kódszámú pályázati kiírás I. fordulójára. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DAOP-2007-4.2.1./2F pályázati 

kiírásra benyújtott pályázaton változtatást nem eszközöl. 

3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a gesztor 

önkormányzat polgármesterét a pályázat benyújtására, a pályázathoz szükséges 

dokumentumok beszerzésére és a pályázati eljárás során az Önkormányzat nevében 

megteendő nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2008. október 14. 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 

 

 

Felsőlajos, 2008. október 2. 

 

Csordás László sk. 

 polgármester 

 

 

 
 
 
 
 



 4 

1. sz. melléklet 
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2. sz. melléklet 

 

 

 

 

N Y I LATKOZAT  

 
 
Alulírott, <pályázó hivatalos képviselője>, mint a <pályázó megnevezése, székhelye> 

hivatalos képviselője ezúton nyilatkozom, hogy a <..OP-2007-. . .  > <pályázati kiírás 

címe> pályázati felhívásra benyújtott < regisztrációs szám> regisztrációs számú és < 

pályázat címe > című pályázatot a ..OP-2008-. . . /2/2F kódszámmal megjelentetett, 

azonos című pályázati kiírás keretében változatlan tartalommal 

 

F E N N T A R T O M.  

 

 

 

Kelt <település>, 200… év ………. hónap …. napján. 

 

 

        ………………….…………… 

            Cégszerű aláírás 

 

 
 


