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2016. augusztus 17-i ülésére 
 
Tárgy:  Az „Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 

fejlesztéseinek támogatása” címő pályázati kiírásra támogatási igény benyújtása 
 
Ikt.sz: LMKOH/3244/8/2016. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 

 
A 88/2016. (VI.23.) számú határozattal döntés született az adósságkonszolidációban 

nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása címő pályázati kiírásra 
2016. évben benyújtandó támogatási igény célterületeirıl. 

A határozatnak megfelelıen megvizsgáltuk a T. Képviselı-testület által meghatározott 
útszakaszok fejlesztését és a számítások eredményeként, valamint a módosított pályázati 
kiírásban szereplı feltételek alapján megállapítható, hogy két útszakasz nem fér bele a 200 
millió forintos pályázati keretbe: 
� Németh László utca (új rész elıtti szakasz) A jelen fejlesztési területen tervezett 

beruházás hatósági engedélyhez kötött tevékenység, hiszen az említett szakasz jelenleg 
nem rendelkezik szilárd burkolattal, így új út építését kell megterveztetni, majd 
engedélyeztetni. A módosított pályázati kiírás egyértelmően kimondja, hogy nem 
részesülhet támogatásban az a pályázó, amely nem rendelkezik a pályázatban szereplı 
beruházásra vonatkozó jogerıs hatósági engedéllyel. 

� Vasút utca (mart aszfalttal történı feltöltés) A közel fél km hosszú útszakasz felújítási 
költségei túllépik a 200 millió forintos támogatási igényt. 

 
Fentiek figyelembe vételével az alábbi mőszaki tartalommal javaslom a pályázat benyújtását: 

 
 Pályázati cél Fejlesztés megnevezése Bekerülési 

költség 
(ezer ft) 

1. 
a település belterületén 
út, híd vagy járda építése, 
felújítása, karbantartása 

útburkolat  felújítása 2.733 m hosszban, 
12. 993 m2 felületen az alábbi utcákban: 
- Petıfi u. (Jókai – Mizsei u. között) 
- Damjanich u. (Penny üzlet – Bajcsy u. között) 
- Ságvári u. (Május 1. – Kölcsey u. között) 
- Telepi u. (felújítatlan szakaszok) 
- Deák F. u. (Kossuth – Bajcsy u. között) 
- Béke u. eleje Dózsa Gy. út felöl 
- Bajcsy u. (Hunyadi – Batthyány u. között) 
- Kossuth u. (Telepi – Juhász Gy. u. között) 
- Görgey u. (Dózsa Gy. – Petıfi u. között) 
- Bajza u. (Dózsa Gy. – Bajcsy-Zs. u. között) 
- Bethlen Gábor u. 

133.073 

2. 
a település belterületén 
út, híd vagy járda építése, 
felújítása, karbantartása 

járda  burkolat felújítás 1.503 m hosszban, 3.006 m2 
felületen az alábbi szakaszokon: 

Dózsa Gy. út páros oldala: 
- Árpád – Kálvin u. között 

44.008 



- Kazinczy – Jókai u. között 
Dózsa Gy. út páratlan oldala 

- Vörösmarty – Damjanich u. között 
- Deák – Rákóczi u. között 

Mizsei út: Egészségház - Társasházak közötti szakasz 

5. 

belterületi vízrendezési és 
csapadékelvezetési 
rendszer kiépítése, 
felújítása 

belvízelvezetı árkok burkolása, új átemelı építése az 
alábbi utcákban: 

- Juhász Gy. u. 
- Orgona u. 

22.919 

Összesen 200.000 
 
 

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

Határozat-tervezet 
... /2016.(...) ÖH 
Önkormányzati fejlesztések támogatásával 
kapcsolatos pályázat benyújtása 

 
 Határozat 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 

adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatása címő pályázati kiírásra 2016. évben az alábbi célterületekre pályázatot 
nyújt be: 
………………………….. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázathoz szükséges valamennyi dokumentum beszerzésére és az 
ehhez kapcsolódó aláírások megtételére, valamint a pályázat benyújtására, 
nyertesség esetén a támogatási szerzıdés megkötésére és a megvalósításhoz 
kapcsolódó nyilatkozatok, szerzıdések aláírására. 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2016. augusztus 17. 

 
 
 
Lajosmizse, 2016.augusztus 03. 
 
 Basky András s.k. 
 polgármester 


