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Elıterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2014. április 29-i ülésére 

 
Tárgy:  Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési 

támogatásának felhasználása 
 
Ikt.sz: I./2178/4/2014. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 

Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési 
támogatásáról szóló 10/2014. (II. 19.) BM rendeletben (továbbiakban: BM rendelet) és a 
30/2014. (II. 27.) ÖH.-ban foglaltak alapján 2014. március 6. napján támogatási igényt 
nyújtottam be 200.000.000.- forint támogatás elnyerésére. 

 
Támogatási igényünket befogadták, elbírálták, támogatásban részesítették. 2014. 

március 28. napján Támogatási Szerzıdést kötött önkormányzatunk a BM rendeletnek 
megfelelıen. 

 
A 30/2014. (II. 27.) ÖH. meghozatala után új információk jelentek meg a támogatási 

igényléssel kapcsolatosan. Emiatt a 30/2014. (II. 27.) ÖH.  2.) pontjában meghatározott 
fejlesztési célok ennek megfelelıen kerültek feltöltésre az elektronikus rendszerbe.  

A Lajosmizse Város Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményében főtés és 
világításkorszerősítésre nem volt lehetséges támogatási igényt benyújtani, mert a 
főtéskorszerősítés még el nem bírált KEOP-os pályázatban szerepel. 

Ennek megfelelıen újra kellett gondolni a prioritásokat és így az alábbi fejlesztési 
területekre kérelmeztük a támogatást: 

� A Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. sz. alatti Meserét Óvoda és Bölcsıde Szent Lajos utcai 
Tagintézménye (továbbiakban: Szent Lajos utcai Óvoda) épületének felújítása, 
energetikai korszerősítése: tetıcsere, nyílászárók cseréje, hıszigetelés, új főtési rendszer 
kiépítése ........................................................................................................ 19.000.000.- Ft 

� Lajosmizse belterületén 1510 méter hosszban járda felújítása. Érintett járdaszakasz: 
Dózsa Gy. út: 687 m, Ceglédi út: 322 m, Ságvári u.: 160 m, Május 1. u.: 200 m, Attila u.: 
126 m. .......................................................................................................... 38.037.354.- Ft. 

� Lajosmizse belterületén 3502 méter hosszban út felújítása. Érintett utcák: Attila u.: 170 
m, Szabadság tér: 262 m, Mizsei u.: 610 m, Eötvös u.: 523 m, Ságvári és Május 1. u.: 200 
m, Bajcsy-Zs. u.: 1240 m, Damjanich u.: 497 m........................................ 142.962.646.- Ft 

 
Az építési célra kapott támogatás felhasználásának határideje 2015. december 31. 

A következıkben szükséges az építési munkálatokhoz tervek elkészítése, árajánlatok 
beszerzése, közbeszerzési eljárás lebonyolítása. 

 
A Szent Lajos utcai Óvoda felújítására árajánlatok bekérése szükséges a tényleges ár 

meghatározásához. 
 



A járda és útfelújítások közbeszerzési értékhatár felettiek. A 2012. november 6. napján 
a Duna Aszfalt Kft.-vel kötött keretmegállapodás alapján konzultációs szakaszt szükséges 
lefolytatni. 

 
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet elfogadására teszek javaslatot: 

 
 
 

Határozat-tervezet 
... /2014.(...) ÖH 
Fejlesztési támogatás felhasználására 
irányvonalak meghatározása 

 
 Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a soros 

ülésére a polgármester a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 
közremőködésével terjessze a képviselı-testület elé Lajosmizse város úthálózatának 
fejlesztési tervét, amelyben megjelöli az érintett útszakaszok hosszát és szélességét, 
valamint felújítási rangsort állít fel. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
Szent Lajos utcai Tagintézményének felújítására kérjen be 3 árajánlatot, majd a 
beérkezett ajánlatokat terjessze a képviselı-testület elé. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a járda és útfelújításhoz szükséges tervezési munkálatokra kérjen 
be 3 árajánlatot, majd a beérkezett ajánlatokat terjessze a képviselı-testület elé. 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a járda és útfelújítás megvalósításához szükséges közbeszerzési 
konzultációs szakasz lefolytatására kérjen be 3 árajánlatot, majd a beérkezett 
ajánlatokat terjessze a képviselı-testület elé. 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2014. április 29. 

 
Lajosmizse, 2014. április 23. 
 Basky András s.k. 
 polgármester 


