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KÖZMEGHALLGATÁSKÖZMEGHALLGATÁS

- Lajosmizse Város Önkormányzatának 2018. 
évi költségvetése

- A 2018. évi beruházások és fejlesztések 
Lajosmizse Város Önkormányzatánál és 
Intézményeinél

- 2019. évi tervek, fejlesztési elképzelések

- Lakossági kérdések, javaslatok

Lajosmizse város költségvetésének bemutatásaLajosmizse város költségvetésének bemutatása
a 2016. a 2016. 20120177. . évi zárszámadás évi zárszámadás 

és aés a 20120188.. évi várható teljesítés alapjánévi várható teljesítés alapján

Összes bevétel: Összes kiadás:

2016. év (teljesítés)
2.352.153.743- Ft 1.736.164.351.- Ft

2017. év (teljesítés)
3.406.109.002.- Ft 2.031.629.341.- Ft

2018. év (előirányzat)
2.985.893.351.- Ft 2.985.893.351.- Ft

Lajosmizse város költségvetésének Lajosmizse város költségvetésének 
bemutatása a bemutatása a 20120177. . évi zárszámadás évi zárszámadás és és 

a 201a 20188.. évi várható teljesítés alapjánévi várható teljesítés alapján

2017. évi bevételek 2018. évi bevételek

Működési bevételek: Működési bevételek: 
1.435.067.565.-Ft 1.353.465.279.-Ft

Felhalmozási bevételek: Felhalmozási bevételek:
962.999.283.- Ft 257.948.411.-Ft

Finanszírozási bevételek: Finanszírozási bevételek:
1.008.042.154.-Ft 1.374.479.661.-Ft

Bevételek összesen: Bevételek összesen:
3.406.109.002.-Ft 2.985.893.351.-Ft

Lajosmizse város költségvetésének Lajosmizse város költségvetésének 
bemutatása a bemutatása a 20120177. . évi zárszámadás évi zárszámadás és és 

a 201a 20188.. évi várható teljesítés alapjánévi várható teljesítés alapján
Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. évi Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. évi 

önkormányzati fejlesztései, beruházásaiönkormányzati fejlesztései, beruházásai

Saját forrásból megvalósított beruházások:

 A Lajosmizsei Köztemetőben út és urnafal kerítés
építés

 Vízvezeték építés a Vasút, Gesztenye és Bodza
utcákban.

 Új közvilágítási lámpák felszerelése
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A Lajosmizsei Köztemető fejlesztése 2018. A Lajosmizsei Köztemető fejlesztése 2018. 
évbenévben

 2018. évben 9.485.588.- forint értékben valósult meg a
Lajosmizsei Köztemető 2018. évi fejlesztése.

 A Lajosmizsei Köztemető 2018. évi fejlesztési terve alapján
kiépítésre került a Református temetőben található
útszakaszon a térkő burkolat a Kápolna vonaláig 106 méter
hosszan, valamint a meglévő Középső főút aszfaltburkolattal
történő leborítása is megtörtént a Baross utcai kapuig 85
méter hosszúságban. A két útszakasz megépítésének költsége
bruttó 5.826.981.- forint volt

 A 2018. év második felében megépült az 52 db egyes urnafülke
helyet tartalmazó 4. urnafal kerítés szakasz bruttó 3.658.607.-
forint értékben.

A Lajosmizsei Köztemető 2018. évi fejlesztése A Lajosmizsei Köztemető 2018. évi fejlesztése 
képekbenképekben

Vízvezeték építésVízvezeték építés
 Lajosmizse város belterületén 2018. év novemberében

a Vasút, a Gesztenye és a Bodza utcákban kiépült a
vezetékes ivóvízhálózat.

 A beruházás értéke bruttó 23.996.141.- forint.

Vízvezeték építési tervek 2019.Vízvezeték építési tervek 2019.

 Galagonya utca egy része
 Kálmán Imre köz

Közvilágítási hálózat bővítéseKözvilágítási hálózat bővítése
Az önkormányzat 2018. évben 16 db közvilágítási
lámpát szereltetett fel a következő közterületekre:
 Gesztenye utca 3 db,
 Piroska Sándor utca 6 db,
 Jókai utca 1 db,
 Madách utca 1 db,
 Németh László utca 3 db,
 Móra Ferenc utca 3 db.

A fejlesztés költségigénye bruttó 1.062.580.- Ft volt.

Közvilágítási hálózat bővítéseKözvilágítási hálózat bővítése
Az önkormányzat megrendelte a Gattyán dűlőben a
Belterületi határtól 8 db közvilágítási lámpa felszerelését,
amely várhatóan 2019. év első negyedévében fog
megvalósulni.
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Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. 
évi pályázati forrásból megvalósult évi pályázati forrásból megvalósult 

beruházásaiberuházásai

1.) „Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark
Program” című pályázat.

2.) KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 azonosító
számú, „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP
központhoz való csatlakozása” című pályázat.

3.) 1825728180 azonosító számú, „Külterületi utak
fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és
Felsőlajoson a térség fejődése érdekében” című
pályázat.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. 
évi pályázati forrásból megvalósult évi pályázati forrásból megvalósult 

beruházásaiberuházásai

 4.) TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 azonosító számú,
„Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén” című pályázat.

 5.) A Kodály Zoltán utca szilárd burkolattal történő
ellátása a Bartók Béla és Liszt Ferenc utcák közötti
szakaszon

 6.) Európa a Polgárokért program „Településünk
Országunk Európánk jövőképe”

„Nemzeti Szabadidős „Nemzeti Szabadidős -- Egészség Sportpark Egészség Sportpark 
Program” Program” 

• Lajosmizse Város Önkormányzata 2016. augusztus 15-én
benyújtotta pályázatát a „Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark
Program” pályázati kiírásra, amely alapján az önkormányzat három
darab D- típusú sportpark kiépítésére pályázott.

• A kiíró szervezet 2018. március 06-án tájékoztatta az
önkormányzatot, hogy a három helyszínből 1 db D-típusú sportpark
kiépítésére pozitív támogatói döntést hozott.

• A D-típusú sportpark jellemzői: minimális alapterület: 150 m2,
talajburkolat: gumi, minimális telepítésre kerülő eszközszám: 15 db,
a sportpark által biztosított sportolási lehetőségek megnevezése:
húzódzkodás, tolódzkodás, fekvőtámasz, hasizom erősítés, hátizom
erősítés, létramászás, lépcsőzés, függeszkedés, párhuzamos korlát.

• 2018. október 12-én műszaki átadás-átvételi eljárás keretében az
önkormányzat átvette a kivitelező Nyírépszer Hungária Kft-től,
valamint a megrendelő Nemzeti Sportközponttól a Radnóti téren
megépült, új „D” típusú sportparkot, amely időponttól a lajosmizsei
sportkedvelő lakosság használatba vehette azt. A beruházás értéke
bruttó 17.871.942.- forint volt.

A Sportpark fejlesztése képekbenA Sportpark fejlesztése képekben

KÖFOPKÖFOP--1.2.11.2.1--VEKOPVEKOP--1616--20172017--00895 azonosító számú, „Lajosmizse 00895 azonosító számú, „Lajosmizse 
Város Önkormányzata Város Önkormányzata ASPASP központhoz való csatlakozása” című központhoz való csatlakozása” című 

pályázatpályázat
 Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. március 10-én támogatási kérelmet

nyújtott be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosítószámú, „Csatlakoztatási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című
pályázati felhívásra.

 A pályázatot pozitív támogatói döntésben részesítették, amelynek eredményeként a
támogatói okirat 2017. június 13-án aláírásra került.

 A támogatás intenzitása 100 %, az elnyert támogatási összeg 8.996.395.- forint.

 A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2017. május 01., a projekt
fizikai befejezésének napja 2018. június 30.

 A projekt megvalósításával Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2018.
január 01-től rácsatlakozott az országos ASP rendszerre a hatályos törvényi
előírások szerint.

 A pályázat keretében felülvizsgálatra került a Hivatal Iratkezelési szabályzata,
megvalósult az önkormányzatok elektronikus ügyintézése elnevezésű tevékenység.
Továbbá elkészült az IT biztonsági szabályzat, valamint az ASP ügyintézéshez
alkalmas eszközbeszerzés valósult meg. Az önkormányzati szakrendszerek
migrációja, adattisztítása is megtörtént a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

„Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés „Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés 
Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében” Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében” 

• Lajosmizse Város Önkormányzata konzorciumi együttműködési megállapodás
keretében 2017.01.30-án támogatási kérelmet nyújtott be.

• A támogatási kérelmet a Támogató Hatóság pozitívan bírálta el, amely alapján
2018.03.23-án megkötésre került a Támogatói Okirat.

• A projekt megvalósításának a kezdete 2017.08.31. A projekt fizikai befejezésének
tervezett napja 2018.12.31.

• A projekt összköltsége: 107.052.879.- Ft, amelyből a támogatás összege
87.994.254.- Ft, önerő mértéke 19.058.625.- Ft.

• A Támogatói Okirat megkötését követően a szakmai munka elkezdődött, amely
alapján 2018. szeptember 27-én Lajosmizse Város Önkormányzata (traktor,
hótolólap, sószóró, szárzúzó, padkakasza), 2018. szeptember 28-án Felsőlajos
Község Önkormányzata (traktor, hótolólap, sószóró, szárzúzó, padkakasza, gréder)
átvehette a pályázat vonatkozásában beszerzett erő- és munkagépeket.

• A pályázattal kapcsolatos útfelújítás 2018. év november 20-tól 24-ig valósult meg a
"Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
kivitelezésében a lajosmizsei 0271 és 0260/2 hrsz-ú, valamint a felsőlajosi 035, 046
és 050 hrsz-ú külterületi utak vonatkozásában.
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Gépbeszerzés és útjavítás képekben Gépbeszerzés és útjavítás képekben Gépbeszerzés és útjavítás képekben Gépbeszerzés és útjavítás képekben 

„„Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsőde fejlesztése LajosmizsénBölcsőde fejlesztése Lajosmizsén””

• Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évben kezdte el a szakmai munkát a
Terület- és Településfejlesztési Program keretén belül megjelent TOP-1.4.1-15
azonosító számú, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című
pályázati kiírás vonatkozásában.

• Az önkormányzat 2016. május 19-én konzorciumi együttműködési
megállapodást kötött a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit
Kft-vel a támogatási kérelem benyújtására és a projekt megvalósítására. A
pályázatot az önkormányzat 2016. május 23-án nyújtotta be „Meserét
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén”
címmel.

• A Támogató a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési
Operatív Programok Irányító Hatósága 2017. május 01. napján pozitív
támogatói döntésben részesítette a pályázatot TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008
azonosítószámon.

• A Támogatási Szerződés 2017. június 19. napján került aláírása. A
Közreműködő Szervezet a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei
Igazgatósága.

„Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és „Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén”Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén”

• Források megoszlása: Európai Uniós támogatás: 150 millió Ft, amelyből az
önkormányzati támogatás 146 millió Ft, a konzorciumi partner támogatása 4
millió Ft, saját forrás: 15.139.966 Ft, a projekt összköltsége: 161.139.966Ft.
A projekttel szorosan összefüggésben további saját forrásból elkészült bruttó
4.701.308.- Ft értékben a Rákóczi utcai tagintézmény kültéri járdáinak és
teraszának felújítása, amely a felújítást követően megfelel az
akadálymentesítés feltételeinek.

• A projektben közreműködő partnerek:
- Bisothka Noémi – rehabilitációs szakmérnök
- Imperial Tender Kft. – közbeszerzés
- Bács Műszaki Ellenőr Kft. – műszaki ellenőrzés
- Gépész Centrál Kft. – energetikai tanúsítás
- Eszterlánc Kft. – eszközbeszerzés
- Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft. – kivitelezés
- DekorZs Reklámstúdió – tájékoztatás és nyilvánosság

• A beruházás helyszínei:
- Attila utcai székhelyóvoda 
- Szent Lajos utcai óvodai tagintézmény és bölcsőde
- Rákóczi utcai óvodai tagintézmény

„Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és „Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén”Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén”

• A beruházás tartalma: A kivitelezés bruttó 144.502.811.- forint
értékben valósult meg két fázisban. Az első fázis kivitelezésre
2017. nyári szünetében került sor, amikor is elkészült a három
megvalósulási helyszín vonatkozásában a belső felújítás,
amelynek keretében festés, mázolás, burkolatcsere, villany és
vízvezeték korszerűsítés, stb valósulhatott meg. A második fázis
2018. év tavaszán kezdődött meg a székhelyintézmény
vonatkozásában. A régi óvodaszárny két teraszának felújítását
követően elkészült az új kerítés. A nyári szünetben az óvoda
konyha teljes felújítására került sor. A konyha felújítással
párhuzamban elindult a gyermek medence felújítása is, amely
elkészült a projekt zárás tervezett időpontjára, azaz 2018.10.01-re.
A kivitelezésen kívül eszközbeszerzés is megvalósult 2017. évben
bruttó 12.661.692.- forint értékben.

• A fejlesztés eredménye: A fejlesztés eredményeként a Meserét
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde a jelen kor
elvárásainak megfelelő intézménnyé vált, ahol a gyermekek magas
színvonalú nevelésben részesülnek.
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Székhely óvoda 2018. évi fejlesztései képekben Székhely óvoda 2018. évi fejlesztései képekben --
kerítéskerítés

Székhely óvoda 2018. évi fejlesztései képekben Székhely óvoda 2018. évi fejlesztései képekben --
konyakonya

Székhely óvoda 2018. évi fejlesztései képekben Székhely óvoda 2018. évi fejlesztései képekben --
medencemedence Székhely óvoda 2018. évi fejlesztései képekben Székhely óvoda 2018. évi fejlesztései képekben --

teraszterasz

Kodály Zoltán utcai útépítésKodály Zoltán utcai útépítés
 A Kodály Zoltán utcai útépítés 2018. november 19-én kezdődött el

a MEGA-SPED Kft. (6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118.)
kivitelezésében bruttó 23.242.270.- forint értékben.

 A Kodály Zoltán utca Bartók Béla és Liszt Ferenc utcák közötti
szakasza kerül szilárd burkolattal történő ellátással.

Európa a PolgárokértEurópa a Polgárokért
Településünk, Országunk Európánk jövőképeTelepülésünk, Országunk Európánk jövőképe

Pályázat benyújtása:
2018. március 1.
Megítélt támogatás:
14.615 euró

Projekt megvalósítása:
2018. augusztus 17. –
2018. augusztus 20.

A XXV. Lajosmizsei Napok mellett került megrendezésre a IV. Testvér-települési Találkozó.
A rendezvény keretében a vajdasági Palics településről, a partiumból Magyarremetéről, és a
hazai Jászberényből, valamint a legfiatalabb testvér-településünkről Felsőlajosról érkeztek
vendégek.
Cél: egymás kultúrájának, történelmének, hagyományainak megismerése.
A kultúra és a sport is helyett kapott a találkozón, hiszen a IV. Testvér-települési Labdarúgó 
Kupa és az Európai Kulturális Kavalkád résztvevői újabb közös élményeket szerezhettek a 
programok során.
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A 2018. évben megvalósítás alatt álló Európai A 2018. évben megvalósítás alatt álló Európai 
Uniós pályázatokUniós pályázatok

-TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 azonosító számú, „Szegregált területen élők
társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén”
című pályázat.

-TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 azonosító számú, „Leromlott városi területek
rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi
ház létrehozása” című pályázat.

-TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 azonosító számú – „Lajosmizse város
környezettudatos és innovatív fejlesztése „című pályázat.

-TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 – „Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése
Lajosmizsén” – Súry iskola épületének felújítása.

-TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 – „Társadalmi kohéziót erősítő programok
Lajosmizsén és Felsőlajoson”.

TOPTOP--5.2.15.2.1--1515--BK1BK1--20162016--00001 azonosító számú, „00001 azonosító számú, „Szegregált Szegregált 
területenterületen élőkélők társadalmitársadalmi együttműködésétegyüttműködését erősítőerősítő helyihelyi szintűszintű

komplexkomplex programokprogramok LajosmizsénLajosmizsén” című pályázat ” című pályázat 

- Lajosmizse Város Önkormányzata 2016. év áprilisában benyújtotta pályázatát a
TOP-5.2.1-15 azonosító számú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló
helyi szintű komplex programok” elnevezésű pályázati kiírás” elnevezésű pályázati
kiírásra.

- A benyújtott pályázatot pozitív támogatói döntésben részesítették, amelynek
eredményéül a támogatási szerződés 2017. június 30-án aláírásra került.

- A támogatás intenzitása 100 %, az elnyert támogatási összeg 60 millió forint.
- A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2017. december 01., a projekt

fizikai befejezésének tervezett napja 2020. november 30.
- A támogatást a szegregátumban élők életszínvonalának növelését elősegítő

programok szervezésére kell fordítani az önkormányzatnak.

Az önkormányzat a programokat Lajosmizse Város Az önkormányzat a programokat Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézményével  fogja megvalósítani Szociális Intézményével  fogja megvalósítani 
konzorciumi tagként.konzorciumi tagként.

-- szociális beilleszkedést segítő tréningekszociális beilleszkedést segítő tréningek
-- alkotóműhely, alkotóműhely, 
-- sportsport--és szabadidő tábor, és szabadidő tábor, 
-- szülői eredményességi tréning, szülői eredményességi tréning, 
-- pszichopszicho--dráma foglalkozások, dráma foglalkozások, 
-- fiatalok eredményességi tréningje, fiatalok eredményességi tréningje, 
-- bűnmegelőzést és közbiztonságot javító programok,bűnmegelőzést és közbiztonságot javító programok,
-- 77--8. osztály befejezése8. osztály befejezése

TOPTOP--4.3.14.3.1--1515--BK1BK1--20162016--00003 azonosító számú, „Leromlott városi területek 00003 azonosító számú, „Leromlott városi területek 
rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és 

közösségi ház létrehozása” című pályázatközösségi ház létrehozása” című pályázat

- Lajosmizse Város Önkormányzata 2016. év júliusában
benyújtotta pályázatát a TOP-4.3.1-15 azonosító
számú, „Leromlott városi területek rehabilitációja”
elnevezésű pályázati kiírásra.

- A benyújtott pályázatot pozitív támogatói döntésben
részesítették 2017. szeptember 21-én, a támogatási
szerződés megkötésre került 2017. december 18-án.

- A támogatás intenzitása 100 %, az elnyert támogatási
összeg 100 millió forint.

- A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja
2018. január 01., a projekt fizikai befejezésének
tervezett napja 2019. szeptember 30.

A pályázat keretén belül az alábbi tevékenységek A pályázat keretén belül az alábbi tevékenységek 
valósulnak meg:valósulnak meg:

1.) Telepi út 35/A. szám alatti 6 db szociális bérlakás 1.) Telepi út 35/A. szám alatti 6 db szociális bérlakás 
felújítása. Kivitelezési határidő: 2019.09.30.felújítása. Kivitelezési határidő: 2019.09.30.
2.) Bajcsy2.) Bajcsy--Zsilinszky utca 49. szám alatt található Cédula Zsilinszky utca 49. szám alatt található Cédula 
ház felújítása. Kivitelezési határidő: 2019.05.15.ház felújítása. Kivitelezési határidő: 2019.05.15.
3.) Damjanich utcai közterület 3.) Damjanich utcai közterület kiteresedésénekkiteresedésének
parkosítása. Kivitelezési határidő: 2019.05.15.parkosítása. Kivitelezési határidő: 2019.05.15.
4.) Belterületi földutak útstabilizációja készülhet el:4.) Belterületi földutak útstabilizációja készülhet el:
-- DamjanichDamjanich utca utca kiteresedésénekkiteresedésének két oldala,  két oldala,  
-- OrgonaOrgona utca utca BajcsyBajcsy--ZsZs--ii utcától a Dankó P. utcáig utcától a Dankó P. utcáig 
húzódó szakasza,húzódó szakasza,
-- SzívSzív utca Telepi utcától a Damjanich utcáig húzódó utca Telepi utcától a Damjanich utcáig húzódó 
szakasza, szakasza, 
-- BeneszélBeneszél utca Dankó Pista utcától a belterület határáig. utca Dankó Pista utcától a belterület határáig. 

Belterületi földutak útstabilizációjaBelterületi földutak útstabilizációja
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TOPTOP--2.1.22.1.2--1515--BK1BK1--20162016--00008 azonosító számú 00008 azonosító számú –– „Lajosmizse „Lajosmizse 
város környezettudatos és innovatív fejlesztése „ című pályázatváros környezettudatos és innovatív fejlesztése „ című pályázat

Zöld város projektZöld város projekt
Pályázat benyújtása: 2016.július 22.
Támogatási döntés kelte: 2017.június 9.
Támogatási szerződés megkötésének dátuma:2017.július 25.
Megítélt támogatás:860.000.000.- forint
Támogatás intezitása:100 %

Projekt megvalósításának ideje:2017.szeptember 1.- 2020.július 15.

Eddig elvégzett feladatok:
Tervező kiválasztása,tervek elkészítése, engedélyek beszerzése.

Kivitelezés megkezdésének tervezett ideje: 2019.tavasz
Projekttel kapcsolatos további információk:www.lajosmizse.hu – Zöld város projekt

TOPTOP--2.1.22.1.2--1515--BK1BK1--20162016--00008 azonosító számú 00008 azonosító számú ––
„Lajosmizse város környezettudatos és innovatív „Lajosmizse város környezettudatos és innovatív 

fejlesztése „ című pályázatfejlesztése „ című pályázat
Zöld város projektZöld város projekt

Látványterv Látványterv 
Városház térVárosház tér

TOPTOP--3.2.13.2.1--1616--BK1BK1--20172017--00052 00052 –– „Önkormányzati épület „Önkormányzati épület 
energetikai korszerűsítése Lajosmizsén” energetikai korszerűsítése Lajosmizsén” –– SúrySúry iskola iskola 

épületének épületének felújításafelújítása

Pályázat benyújtása: 2017. augusztus 23.
Támogatási döntés kelte: 2018. április 5.
Támogatási szerződés megkötése folyamatban van.
Megítélt támogatás: 54.000.000.- forint
Támogatás intezitása: 100 %

Projekt megvalósításának ideje: 2018. április 1.

Eddig elvégzett feladatok:
Tervező kiválasztása, tervek elkészítése, engedélyek
beszerzése.
A közbeszerzési eljárás folyamatban van.

Kivitelezés megkezdésének tervezett ideje: 2019. tavasz

TOPTOP--5.3.15.3.1--1616--BK1BK1--20172017--00021 00021 –– „Társadalmi kohéziót „Társadalmi kohéziót 
erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajosonerősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson

 Pályázat benyújtása:2017. szeptember 29.
Támogatási döntés kelte: 2018. július 13.
Támogatási szerződés megkötése

folyamatban van.
Megítélt támogatás: 40.826.087.- forint
Támogatás intezitása: 100 %

 Projekt megvalósításának ideje:
2018. október 1.- 2022. április 30.

Eddig elvégzett feladatokEddig elvégzett feladatok::

Szakmai vezető és közösségfejlesztők alkalmazása, Szakmai vezető és közösségfejlesztők alkalmazása, 
közösség interjúk készítéseközösség interjúk készítése
Projekt célja:Projekt célja:
A helyi identitás erősítésében, a helyi adottságok A helyi identitás erősítésében, a helyi adottságok 
feltárásában és gondozásában aktív szerepet játszó feltárásában és gondozásában aktív szerepet játszó 
nonprofit szervezetek, helyi önkéntesek, helyi lakosok nonprofit szervezetek, helyi önkéntesek, helyi lakosok 
kezdeményezéseit, fejlesztéseit fenntartóságot célzó, kezdeményezéseit, fejlesztéseit fenntartóságot célzó, 
dinamizáló eszközökkel kell támogatni, amelyre a jelen dinamizáló eszközökkel kell támogatni, amelyre a jelen 
projekt megvalósítása biztosít fejlesztési forrást. A projekt megvalósítása biztosít fejlesztési forrást. A 
közösségi munkamódból, a közös gondolkozás közösségi munkamódból, a közös gondolkozás 
elindulásából, az új, személyes értékek feltárásából elindulásából, az új, személyes értékek feltárásából 
adódóan várhatóan erősödik a lakosok helyi identitása, adódóan várhatóan erősödik a lakosok helyi identitása, 
növekszik és elmélyül a helyi lakosokkal való kapcsolati növekszik és elmélyül a helyi lakosokkal való kapcsolati 
hálója.hálója.
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Lajosmizse Város Önkormányzata
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális
Intézménye energetikai korszerűsítése
(hőszigetelés, nyílászárók cseréje – bejárati
ajtók) és vizesblokkok felújítása
Elbírálás alatt van

Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. 
évben benyújtott pályázataiévben benyújtott pályázatai

Kimutatás a nyertes pályázatokról 2017.Kimutatás a nyertes pályázatokról 2017.

Pályázat címe Projekt 
összköltsége

Elnyert 
támogatás Saját forrás

Eszközbeszerzés és infrastrukturális 
fejlesztés a Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvodában és Bölcsődében

150 893 016 150 000 000 893 016

Szegregált területen élők társadalmi
együttműködését erősítő helyi szintű
komplex programok Lajosmizsén

60 000 000 60 000 000 -

Leromlott városi területek rehabilitációja 
keretében Lajosmizse szociális 
bérlakásainak felújítása és közösségi ház 
létrehozása

100 000 000 100 000 000 -

Lajosmizse város környezettudatos és 
innovatív fejlesztése 860 000 000 860 000 000

Út- és járdahálózat felújítása, csapadékvíz 
elvezető rendszer rekonstrukciója 160 745 504 160 745 504

Lajosmizse Város Önkormányzata ASP 
központhoz való csatlakozása

8 996 395 8 996 395 -

Összesen:Összesen: 1 340 634 9151 340 634 915 1 339 741 8991 339 741 899 893893 016016

Kimutatás a nyertes pályázatokról 2018.Kimutatás a nyertes pályázatokról 2018.

Pályázat címe Projekt 
összköltsége

Elnyert 
támogatás

Saját 
forrás

Társadalmi kohéziót erősítő 
programok Lajosmizsén és 
Felsőlajoson

40 826 087 40 826 087 0

Önkormányzati épület energetikai 
korszerűsítése Lajosmizsén

54 000 000 54 000 000 0

Településünk, Országunk, Európánk 
jövőképe

4 384 500 4 384 500 0

Kodály utca útépítés 23 242 270 11 564 111 11 678 159

Összesen:Összesen: 122 452 857122 452 857 110110 774 698774 698 11 678 15911 678 159

Lajosmizse Város Önkormányzata 

Lajosmizse Város 
Önkormányzata által fenntartott 

intézmények

Lajosmizse és Felsőlajos 
Köznevelési, Egészségügyi és 

Szociális
Közszolgáltató Társulás

(A Társulás által fenntartott 
intézmények)

Lajosmizsei 
Közös 

Önkormányzati 
Hivatal

Lajosmizse 
Város 

Önkormányzata 
Intézményeinek 

Gazdasági 
Szervezete

Lajosmizse 
Város 

Művelődési 
Háza és 

Könyvtára

Lajosmizse Város 
Önkormányzata 
Egészségügyi, 

Gyermekjóléti és 
Szociális Intézménye

Meserét 
Lajosmizsei 

Napközi 
Otthonos Óvoda 

és Bölcsőde

Lajosmizse Város Lajosmizse Város 
Önkormányzata Önkormányzata 

Intézményeinek Gazdasági Intézményeinek Gazdasági 
SzervezeteSzervezete

A Meserét Lajosmizsei
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
fejlesztése Lajosmizsén TOP-1.4.1-15-
BK1-2016-00008 azonosítószámú
projekt keretében megújult az óvodai
főzőkonyha.
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2018. év nyarán saját forrásból 
megvalósult a Polyák Imre Sportcsarnok 
világításkorszerűsítése, festése, 
valamint a pálya felfestések újultak meg.

 Az Intézmény pályázott az iskola 
konyha komplex fejlesztésére, 
melyhez az előkészítő munkák 
folynak.

 Sajnos a pozitív dolgok mellett az 
Intézmény életében negatív dolgok is 
történtek az év folyamán. 
Az értelmetlen károkozás elítélendő.
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Lajosmizse Város Művelődési HázaLajosmizse Város Művelődési Háza
és Könyvtáraés Könyvtára

Guti IstvánnéGuti Istvánné
igazgatóigazgató

www.lmizsekultura.huwww.lmizsekultura.hu

Felújított mosdó a művelődési Felújított mosdó a művelődési ház és ház és 
könyvtárbankönyvtárban

A bűvös szék A bűvös szék –– MASZK (Amatőr Mizsei MASZK (Amatőr Mizsei 
Színjátszó Kör) első előadásaSzínjátszó Kör) első előadása

25 éve város Lajosmizse25 éve város Lajosmizse

Hajdrik Sándor kiállítása

Köblőné Dani Irén kiállítása10. Vándor Kórusfesztivál

25 éve város Lajosmizse25 éve város Lajosmizse
XXV. XXV. LajosmizseLajosmizse NapokNapok

70 éves Benke Laci bácsi Republic koncert

Veterán motoros kiállításFőzőverseny
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25 éve város Lajosmizse25 éve város Lajosmizse
Lajosmizse Expo 1993Lajosmizse Expo 1993--20182018

Kiállítás és VásárKiállítás és Vásár
Lajosmizsei 

Közös Önkormányzati Hivatal

Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község
Önkormányzata 2013-ban megállapodott a Lajosmizsei
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, melyet azóta is
fenntartanak.
A Közös Önkormányzati Hivatal feladata a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján az
önkormányzatok működésével, valamint a polgármesterek
vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre
való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatok ellátása, továbbá közreműködik az önkormányzatok
egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő
együttműködésének összehangolásában. A Hivatal
illetékességi területe az együttműködésre tekintettel
Lajosmizse Város és Felsőlajos Község közigazgatási
területei.

Lajosmizsei Lajosmizsei 
Közös Önkormányzati HivatalKözös Önkormányzati Hivatal

Lajosmizsei Lajosmizsei 
Közös Önkormányzati HivatalKözös Önkormányzati Hivatal

A Hivatal felépítése

A hivatal székhely települése és címe: 
Lajosmizse
6050-Lajosmizse, Városház tér 1.

Állandó jelleggel működő kirendeltség neve, címe: 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Felsőlajosi 

Kirendeltsége  
6055-Felsőlajos, Iskola u. 12.

Lajosmizsei Lajosmizsei 
Közös Önkormányzati HivatalKözös Önkormányzati Hivatal

A Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
székhelyén, Lajosmizsén:
HÉTFŐ:  08.00 - 11.30 és 13.00 – 15.30 óráig,
KEDD: Nincs 
SZERDA: 08.00 - 11.30 és 13.00 – 16.45 óráig,
CSÜTÖRTÖK: 08.00 - 11.30 és 13.00 – 15.30 óráig,
PÉNTEK: Nincs

Polgármesteri fogadónap Lajosmizsén: 
minden hétfőn 08.00 – 10.00 óráig.

Jegyzői fogadónap Lajosmizsén: 
minden hétfőn 08.00 – 12.00 óráig.

Lajosmizsei Lajosmizsei 
Közös Önkormányzati HivatalKözös Önkormányzati Hivatal

A Hivatal elérhetőségei

Központi telefonszámok:76/457-575, 76/356-211.
Fax:76/457-575/111.

E-mail:  lajosmizse@lajosmizse.hu

Adócsoport közvetlen elérhetőségei: 
76/555-234 és 76/555-235
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Lajosmizsei Lajosmizsei 
Közös Önkormányzati HivatalKözös Önkormányzati Hivatal

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési
Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás
megállapodása alapján a Társulás
munkaszervezeti feladatait a Lajosmizsei Közös
Önkormányzati Hivatal látja el.

2013. július 1. napjától sor került, a Lajosmizse és
Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és
Szociális Közszolgáltató Társulás, azaz a
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
létrehozására.

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, 
Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató TársulásEgészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

A társulás tagjainak neve: 
Lajosmizse Város Önkormányzata
Felsőlajos Község Önkormányzata

A Társulás döntéshozó szerve:
Társulási Tanács  Elnöke:
Basky András Lajosmizse Város Polgármestere; 
Alelnöke: Juhász Gyula 
Felsőlajos Község Polgármestere 

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, 
Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató TársulásEgészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

A Társulás által fenntartott Intézmények: 
 Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 

Óvoda és Bölcsőde

 Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézménye 

Meserét Lajosmizsei Napközi OtthonosMeserét Lajosmizsei Napközi Otthonos
Óvoda és BölcsődeÓvoda és Bölcsőde

Személyi változásokSzemélyi változások

2018/2019-es nevelési évben a statisztikai létszám az 
előző évhez képest Lajosmizsén 14 fővel emelkedett. 
(406 fő)

2018-ban a PED II. minősítést szerzett  1 fő 
pedagógus, így a PED II. létszám 19 fő.

A Logopédiai Szakszolgálat által biztosított 
logopédusok száma 1 fővel emelkedett – jelenleg 4 fő 
látja el a gyermekek fejlesztését.

20182018--ban megvalósult fejlesztésekban megvalósult fejlesztések

-TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 pályázat segítségével 
2018 július és augusztus hónapban felújításra került: 

-a székhely óvoda pancsoló medencéje, 

-udvari teraszok burkolása és fedése, 

-főzőkonyha korszerű teljes belső átalakítását is,

-a székhely óvoda esztétikus külső kerítése, új kapukkal,

-helyi vállalkozó felajánlásával a székhely intézmény 
udvarán az öntözőrendszer első üteme megvalósult.
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A székhely óvodában a felújítási munkálatoknak A székhely óvodában a felújítási munkálatoknak 
köszönhetően elkészült a korszerűen felújított  köszönhetően elkészült a korszerűen felújított  

pancsolómedence és kerítéspancsolómedence és kerítés

Korszerűen felújított főzőkonyha biztosítja a Korszerűen felújított főzőkonyha biztosítja a 
gyermekek étkeztetésétgyermekek étkeztetését

Székhely óvoda udvarán megvalósult az automata Székhely óvoda udvarán megvalósult az automata 
öntözőrendszer első ütemeöntözőrendszer első üteme Lajosmizse Város Önkormányzata 

Egészségügyi, Gyermekjóléti 
és Szociális Intézménye

Elérhetőségek: 
Cím: 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.
Telefon: 76/356-184, 76/356-173
Fax: 76/356-020
E-mail: egeszseghaz@egeszseghazlm.hu
Honlap: www.egeszseghazlm.hu
Facebook:    www.facebook.com/egeszseghaz.lajosmizse/

Új gépjármű és műszerbeszerzés Új gépjármű és műszerbeszerzés 

 Idei évben egy új Suzuki Vitara gépjármű vásárlása
valósulhatott meg, mely a Lajosmizsei Központi
Háziorvosi Ügyelet munkáját segíti. Az addig használt
HONDA típusú ügyeleti gépjárművet pedig a
tanyagondnoki szolgálat vette használatba.

 Sikerült lecserélni 2018. évben a közel 10 éve használt
kardiológiai gépet. Az új ultrahang készülék és a hozzá
tartozó 3 db vizsgálófej alkalmas kardiológiai szív
ultrahang és nőgyógyászati ultrahang vizsgálatok
végzésére.

 2018. október hónaptól 2 új orvos, Dr. Bíró Balázs és Dr.
Kosztelny Iván nőgyógyász szakorvosok látják el a
nőgyógyászati szakrendelést. Az új ultrahang
készüléknek és a fejeknek köszönhetően már a
Lajosmizsei nőgyógyászaton is végeznek a szakorvosok
ultrahang vizsgálatot.



14

Egészségügyi szűrések, előadások

 A helyi lakosság számára Lajosmizse EFI alközponttá vált (Kecskeméti Járás
Egészségfejlesztési Iroda), mely egy sor egészségügyi program (egészségügyi
mérések, szűrések, előadások, diabétesz klub, mentálhigiéne…) térítésmentes
igénybevételét teszi lehetővé, 2018-2019-ben.

XVIII. Szakmai Napok- Nyílt Napok, Idősek Hete létszámkimutatása
 TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 pályázat keretében megvalósított szűrések, előadások 

résztvevői: 171 fő
 „EFOP-1.8.19” pályázat keretében megvalósított szűrések, előadások résztvevői: 

196 fő
 Intézményi költségvetésből, támogatásokból megvalósított szűrések, előadások, 

egészség-expo résztvevői: 2040 fő
 Intézményi költségvetésből, támogatásokból megvalósított Idősek Hete résztvevői: 

397 fő

 Mindösszesen 2804 fő
(mammográfiai szűrés nélkül)

Környezetvédelmi DíjKörnyezetvédelmi Díj
 Az Idősek Pihenő Parkja 2018. évben Környezetvédelmi

Díjban részesült.

TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001
Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi 

szintű komplex programok Lajosmizsén

Pályázat indulása: 2017. december 01.
Pályázat ideje: 3 év
Pályázati forrás: 60 millió Ft

 Az Intézmény konzorciumi partnerként
közreműködik a pályázat
megvalósításában.

 A pályázattal és a megvalósítandó
programokkal kapcsolatban részletes
tájékoztató a kiadványban, az
Intézmény honlapján és facebook
oldalán olvasható.

Új tanyagondnoki szolgáltatás 
 2018. augusztus 01. napjától elérhető az új szolgáltatás
 Ellátási terület: 6050 Lajosmizse, Mizse tanya 2.-Mizse tanya 253.
 Tanyagondnok: Bujdosó József
 Telefonszám: 30/283-4256
 A tanyagondnoki szolgáltatás célja a külterületi, valamint a tanyasi lakott

helyek településközponthoz képest ahol összpontosulnak a szolgáltatások
nagy távolságokból eredő hátrányok enyhítése, az alapvető szükségletek
kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes
alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, mint például
bevásárlás, orvoshoz történő szállítás, ügyintézés.

LAJOSMIZSEI FEKETE ISTVÁN LAJOSMIZSEI FEKETE ISTVÁN 
SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLASPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA
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- LADÁNYBENEI ÚT FELÚJÍTÁSA

- ÚJ SPORTCSARNOK

- SZÍNHÁZTEREM FELÚJÍTÁSA (CLLD )

- SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

- SZENNYVÍZ ÉS IVÓVÍZ RÁKÖTÉSEK

- FÚRT KUTAK

- REZSICSÖKKENTÉS TŰZIFA TÁMOGATÁS

- IGAZGATÁSI SZÜNET ( DEC. 27 - JAN. 04. ) 5 MUNKANAP

Aktuális témák


