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Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. december 19-i ülésére
Tárgy: Tájékoztatás a 2014-2020 pályázati tervezési időszakról
Ikt.sz.: I./9527/1/2013.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fontos szakaszába érkezett a 2014-2020. tervezési időszak előkészítő
munkafolyamata. Az előző (2007-2013) pályázati ciklustól eltérően már a tervezési időszak
elején szükséges a projektötletek összegyűjtése.
Elkészült Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Koncepciója, melynek lajosmizsei
vonatkozásait kivonatolta Józsáné dr. Kiss Irén Képviselő Asszony, mely valamennyi
Képviselőnek is megküldésre került és az a tervezési munkálatokban igen nagy segítséget
jelent.
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Megyei Önkormányzat)
tájékoztatása alapján a teendő a Megyei Önkormányzat által létrehozott és működtetett
internetes felületre való összes, településünkre vonatkozó projektötlet feltöltése a 2014-2020
időszakra vonatkozóan.
A projektötletek feltöltése nem kizárólag az önkormányzatok kötelezettsége. A
következő 7 éves ciklus Európai Uniós támogatásainak 60%-át gazdaságfejlesztésre kell
fordítani, így a vállalkozói szférát is érinti az adatszolgáltatás.
A 2014-2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
tervezésének egyes szempontjairól, az operatív programhoz tartozó megyék megyei
önkormányzatairól és a megyei jogú városok önkormányzati tervezési jogkörébe utalt
források megoszlásáról, valamint a 2014-2020 közötti források területi koordinációjának
kereteiről szóló 1115/2013. (III. 8.) Korm. határozat módosításáról szóló 1831/2013. (XI. 14.)
Korm. határozatban rögzítésre került, hogy Bács-Kiskun megye mintegy 35,8 milliárd
forintos fejlesztési forrással, a Bács-Kiskun megye, Kecskeméti Kistérség mintegy 2,48
milliárdos fejlesztéseket támogató forrással számolhat. Ezeken a forrásokon felül
lesznek különböző ágazati források is.
A 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználására irányuló
programozási dokumentumok tervezésével kapcsolatos aktuális feladatokról szóló 1322/2013.
(VI. 12.) Korm. határozat 1. mellékletében rögzítésre került az operatív programok további
tervezése során alkalmazandó indikatív forrásallokáció. Az itt feltüntetett operatív programok
mentén végiggondolva az előterjesztés mellékletében szereplő fejlesztési tervek kerültek
feltöltésre a Megyei Önkormányzat 2014-2020. fejlesztési adatbázisába.
2013. december 04. napján 17:00 órakor a Lajosmizse Város Művelődési Háza és
Könyvtára Dísztermében Vállalkozói Fórum keretében kaptak tájékoztatást Lajosmizse és
Felsőlajos települések vállalkozói. A 2014-2020. tervezési időszak előkészítő munkálatainak
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aktualitásait, illetve a teendőket a Megyei Önkormányzat munkatársa, Szász Anikó ismertette
a megjelentekkel.
A legfontosabb teendő mind az önkormányzat, mind pedig a vállalkozások számára,
hogy a www.lajosmizse.hu honlapon is elérhető projektgyűjtő adatlapon a Megyei
Önkormányzat részére mielőbb beküldésre kerüljenek az átgondolt projektötletek. Az adatlap
kitöltése nem von maga után kötelezettséget, tehát ha mégsem kerül megvalósításra a projekt
a 2014-2020-as időszakban, akkor sem lesz következménye a feltöltésnek.

Lajosmizse, 2013. december 5.
Basky András s.k.
polgármester
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1.

Lajosmizsei iparterület
fejlesztése

Előterjesztés melléklete
Iparterületek közműellátásának biztosítása, úthálózat kialakítása.
Meglévő iparterület ipari parkká fejlesztése. Egységesítésre
irányuló vállalkozásfejlesztés.



2.

Kompex turisztikai
fejlesztés Lajosmizsén







3.

Helyi termékek piacra
juttatásának elősegítése
Lajosmizsén és
Felsőlajoson


4.

Bölcsődei
kapacitásbővítés

A Lajosmizsén meglévő bölcsőde továbbfejlesztése
(eszközfejlesztés). Bölcsődei férőhelyek kialakítása a település
más részén lévő középületek funkcióváltásával.


5.

Fekete István Általános 
Iskola korszerűsítése
Lajosmizsén




A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
székhelyintézményének és tagintézményeinek korszerűsítése,
energetikai fejlesztése. Épületek hőszigetelése, nyílászárók
cseréje, oktatási eszközök fejlesztése, csoportszobák belső
felújítása.
Infrastruktúrafejlesztés: fűtés és melegvíz-ellátó rendszer
cseréje, információtechnikai fejlesztés.
Az általános iskola tantermeinek felújítása (burkolatok
cseréje).
A tanítási eszközállomány korszerűsítése: tantermek
felszereléseinek cseréje (padok, táblák).
Tornaterem kialakítás, gyógytorna-terem kialakítása.
Számítástechnikai oktatás eszközrendszerének fejlesztése.
Sportpályák burkolatának felújítása.

A lajosmizsei
Egészségház komplex
infrastruktúrafejlesztése

Egészségügyi alapellátás és járóbeteg ellátás
eszközfejlesztése, intézmény infrastruktúra-fejlesztése.
Intézményi gépjármű cseréje.
Intézményi információtechnikai fejlesztés

Meserét Óvoda
korszerűsítése
Lajosmizsén



6.

7.

A meglévő turisztikai attrakciók (pl.: Puszta Templom,
Katolikus és Református Templom, Helytörténeti Múzeum)
feltárása, állagmegóvása, megközelíthetőségek biztosítása,
környezetük rendezése Lajosmizsén és mikrotérségében.
Kerékpárút-hálózat kiépítése a település különböző pontjain
lévő helyszínek megközelíthetősége érdekében.
Lovasturizmus fejlesztése: lovagló-túraút hálózathoz való
kapcsolódás.
Kiadvány készítése a településen lévő turisztikai attrakciók
bemutatása céljából. Falusi turizmus fellendítése, fesztiválok
szervezése, tourinform iroda létesítése: komplex turisztikai
szolgáltatás kiajánlása céljából.
Piac, termelői piac és vásártér infrastrukturális fejlesztése.
Pavilonok felállítása, árusítóasztalok beszerzése, megfelelő
árusító tér kialakítása, területek megközelítését szolgáló
területek fejlesztése.
Saját márkajelzés, helyi termelői bolt létesítése, inkubátorház
létrehozása.
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8.

Esélyteremtő
programoknak helyet
adó épület felújítása

9.

Egészséges élet
feltételeit biztosító
közösségi terek
kialakítása, fejlesztése

10.

Lajosmizse
központjának komplex
fejlesztése

Lajosmizsén az Önkormányzat tulajdonában lévő épület
esélyegyenlőséget biztosító funkció-átalakítása. Épület
energetikai fejlesztése, belső átalakítás az esélyegyenlőségi
foglalkozások, programok biztosítása érdekében.
 A Lajosmizse központjában lévő, országosan védett szikes tó
körül futópálya kiépítése, a tó környezetében lévő zöldterület
funkcióbővítése: szabadidő központ kialakítása (sportolási
lehetőségeknek, rendezvényeknek teret adó területek
rendezése).
 Országosan védett szikes tó körül tanösvény kialakítása a
homokhátság élővilágának bemutatása céljából.



11.

Közbiztonság növelését 
szolgáló fejlesztés

Lajosmizsén

12.

Barnamezős terület
rehabilitációja
Lajosmizse
központjában

13.

Országos és helyi
jelentőségű védett
természeti területek
közfunkcióval való
ellátása

14.

Szemléletformálás a
hulladékgazdálkodás
területén Lajosmizsén

15.

16.

Városház tér és Szabadság tér funkcióinak összekötése
területrendezések és infrastruktúra-fejlesztés révén a kulturális
és országos, valamint helyi védett területek megóvása mellett.
Közösségi és rekreációs területek kialakítása.

Meglévő térfigyelő-rendszer fejlesztése, bővítése Lajosmizse
területén.
Új, korszerű kamerák kihelyezése közterületekre a magán és
közterületek és azokon lévő értékek megóvása érdekében.
A Lajosmizse központjában (Óvodától 50 méterre, Városházától
100 méterre) lévő felhagyott iparterület rehabilitációja a terület
Önkormányzat általi megvásárlásával és új funkciókkal való
megújítás révén, mely a meglévő lakópark bővítésével és
zöldfelület növelésével történik.

A település központjában és annak külterületi részein lévő helyi
és országos jelentőségű természetvédelmi területek és értékek
állapotának megóvása a területek rendezésével. Városi környezet
javítása a közterületek rendezésével.
 Lakossági szemléletformáló mintaprojekt bemutatása,
melynek szerves részét képzi a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás részét képző szelektív hulladékgyűjtés
népszerűsítése.
 Az Önkormányzat és Intézményei aktív közreműködésével
óvodai és iskolai szemléletformáló mintaprojekt kidolgozása,
megvalósítása.
 Zöldhulladék gyűjtési és kezelési program elkészítése,
bevezetése települési szinten (közterületi és lakossági
zöldhulladék-kezelés tekintetében)

Belterületi közúthálózat Lajosmizse kül- és belterületén lévő közúthálózat felújítása. A
fejlesztése Lajosmizsén szennyvízhálózat kiépítésével érintett és még burkolat nélküli
utak szilárd burkolattal való ellátása.
A civil szervezetek és a
lakosság, valamint a
Lajosmizse város területén a jelenleg működő és az új civil
közintézmények közötti szerveződések működésének segítése, összekapcsolása a
kapcsolatok erősítése
települési intézményhálózattal és a lakossággal.
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17.

Mélyszegénységben
élők felzárkóztatása,
környezetük
infrastrukturális
fejlesztése Lajosmizsén 

18.

Közigazgatás fejlesztése
Lajosmizsén



19.

Mezőgazdasági
innováció Lajosmizsén



A Lajosmizsén mélyszegénységben élő romák felzárkóztatása,
szegregált élethelyzetek megszüntetését segítő
infrastrukturális fejlesztés révén. A településrész közművel
való ellátása (ivóvízhálózat, szennyvízhálózat, gázhálózat
kiépítése).
A munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű csoportok
felzárkóztatása.
A közigazgatás személyi állományának fejlesztése a
hatékonyság növelése érdekében. A közigazgatási
szolgáltatások fejlesztése a lakossági megelégedettség
maximális elérése érdekében.
A tudásátadás elősegítése, tájékoztatási lehetőség szélesebb
körű alkalmazása.
Vízgazdálkodás, területhasznosítás jó gyakorlatának
kidolgozása a homokhátság területén belül Lajosmizse
térségére vonatkozóan. Vízháztartási problémák
kiküszöbölése.
Állattartás épületeinek korszerűsítése mind technológiai, mind
energetikai szempontból.
A mezőgazdasági termelés gép és eszközállományának
korszerűsítése.
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