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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy: A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 

fejlesztésére, Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 

közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés pályázati felhívás keretében  

„ A vidéki térségek településképét meghatározó épületek külső rekonstrukciója és energetikai 

korszerűsítése” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntések. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A pályázat előkészítésének időszakában illetve, a konkrét pályázati tervek rendelkezésre 

állásakor a testület már döntést hozott arról, hogy e tárgyban és tartalommal benyújtja 

pályázatát. A projekt költségvetése is elkészült. Kérem, hogy ismerjék meg a mellékelt 

határozat tervezeteket. 

Határozati javaslat: 

…./2016. (…..) Kt. határozat 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy benyújtja 

pályázatát „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 

fejlesztésére, Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 

közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” felhívás „A vidéki térségek 

településképét meghatározó épületek külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése 2. 

célterületére.  

 

A projekt címe: LÉLEKENERGIA- közösségi ház és energetikai korszerűsítés Nagylózson 

 

A beruházás az alábbi ingatlanokat érinti: 

- nagylózsi 12/1 hrsz 

- nagylózsi 12/3 hrsz 

- nagylózsi 113 hrsz  (ravatalozó) 

A projekt teljes költségvetése: 73.933 503 Ft 

önerő: 20. 341 414 Ft 

összes igényelt támogatás: 53. 592 039 Ft 

 

A pályázatot az Önkormányzat az Ügyesen Egyesülettel közösen, konzorciumi partnerként 

nyújtja be. A konzorcium vezetője Nagylózs Község Önkormányzata. A felek a benyújtásról 

Konzorciumi Együttműködési Megállapodást írnak alá.  

 

Az önkormányzat a pályázati önrészt valamint a valamint a nem elszámolható költséget –  

2. 477. 385 Ft - költségvetéséből biztosítja.  

Felelős: Szigeti Éva – polgármester 

Határidő: azonnal 

 



 

Határozati javaslat:    

                                                   35/2016. (V.12.) Kt. határozat 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az ÜGYESEN 

Egyesület (székhely: 9482 Nagylózs, Arany János u. 2.)   –  pályázatát, melyet az egyesület 

„A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 

fejlesztésére, Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 

közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” felhívás „Az állami, vagy 

önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények 

energetikai korszerűsítése, illetve megújuló energiaforrások használata 1. célterületére 

adna be. 

  

Az egyesület elképzelései az önkormányzat tulajdonában lévő nagylózs 12/3 hrsz-ú ingatlan 

( általános iskola és kultúrterem megnevezésű inatlan ) kultúrtermi részében valósulnának 

meg az épület áramszükségletének napelemekkel történő ellátása és a világítás 

korszerűsítése tárgyban. 

 

Az önkormányzat az ÜGYESEN Egyesületnek, mint támogatottnak  rendelkezésére bocsátja 

a fejlesztések megvalósulása céljából a nagylózsi 12/3 ingatlan Kultúrtermét. 

 

A fejlesztés és az üzemeltetés során minden segítséget megad  és  használati jogot  biztosít a 

szükséges önkormányzati ingatlanokra   a nyertes pályázat megvalósítása során. 

 

Az önkormányzat az egyesület számára szükséges 1.768 022 Ft önrészt nyertes pályázat 

esetén költségvetéséből biztosítja.  

 

A tartalmilag és formailag megvalósuló beruházást követően, az 5 éves fenntartási idő 

betartásában a kedvezményezetett  nem akadályozza. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szigeti Éva  - polgármester 

 

 


