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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2021. december 9-i ülésére 
 
Tárgy: 2021-2027-es programozási időszak fejlesztési irányvonalainak meghatározása 
 
Ikt.sz.: LMKOH/13836-2/2021. 
 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Több alkalommal történt egyeztetés a 2021-2027-es európai uniós programozási időszak 

pályázati lehetősége keretében megvalósítandó célokról. A 2021. december 2. napján tartott 
online egyeztetésen körvonalazódtak azon fejlesztési területek, melyeket a Képviselő-testület 
ezen időszakban meg kíván valósítani. 

A fejlesztési célok mellett a korábbi egyeztetéseken kitűzött célok megvalósítására 
keretösszegek meghatározása is szükséges annak érdekében, hogy a pályázati felhívások 
megjelenésekor már konkrét projektötletek kidolgozására kerülhessen sor. 

Az előterjesztés mellékletét képző táblázat tartalmazza a 2021-2027-es programozási 
időszakban meghatározott fejlesztési célokat, projektötleteket. 

A közelmúltban megjelent a TOP_Plusz-1.2.1-21 azonosító számú, „Élhető települések” 
pályázati felhívás, mely az előterjesztés mellékletében összegyűjtött projektötletek jelentős 
részére megoldást jelenthet. A pályázati felhívás értelmében a támogatási kérelem 
benyújtásakor nem szükséges részletes tervdokumentációt benyújtani, elegendő egy 
projektötlet, amely vizuálisan átnézeti helyszínrajz szintjén kerül tervezésre, vázlatos műszaki 
leírással és költségbecsléssel. 

A pályázatok benyújtására jelenleg két fordulóban van lehetőség 2022.01.14-ig és 
2022.június 17-ig. 

A 2021-2027-es programozási időszak fejlesztési irányvonalainak meghatározását követően 
az önkormányzat Gazdasági Programjának aktualizálása is meg tud valósulni. 

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezet elfogadására teszek javaslatot. 
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Határozat-tervezet 
 

……../2021. (…..) ÖH 
A 2021-2027-es programozási időszak fejlesztési irányvonalainak meghatározása 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal a 2021-2027-es programozási időszak fejlesztési 
irányvonalainak meghatározását. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a TOP_Plusz-1.2.1-21 azonosító számú, „Élhető települések” pályázati felhívásra 
vonatkozóan támogatási kérelem előkészítésére és az ehhez szükséges ajánlatok 
bekérésére, a szerződések megkötésére 

3) . 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2021. december 9. 

 
 

Lajosmizse, 2021. december 3. 
 Basky András s.k. 
 polgármester 
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Projektötlet címe Fejlesztési cél meghatározása 

1 

Belterületi 
kerékpárutak 
felújítása és 

bővítése 

Lajosmizse városban a Dózsa György út páros oldalán, az 50-es főúttal 
párhuzamosan meglévő belterületi kerékpárút szakaszának új 
aszfaltszőnyeggel történő ellátása, mivel a kerékpárút 35 évvel ezelőtt 
épült és jelentősen elhasználódott. A Közlekedési Koncepcióban 
megtervezett új belterületi kerékpárút szakaszok megépítése (Dózsa 
György út páratlan oldalán a Tarnai és Damjanich utcák közötti szakasz, 
Ceglédi út és Berénybenei út). A kivitelezést a kedvezményezett a 
Támogatási Szerződés megkötését követően két éven belül kivitelezné. A 
megújult kerékpárúton a lakosság biztonságosabban közlekedhet, 
továbbá környezetkímélő hatása van a fejlesztésnek, mivel a városban 
több kerékpáros közlekedne. 

2 

Városközponti 
területek 

közlekedési és 
közösségi tér 

jellegű fejlesztése 

Lajosmizse központjának átgondolt forgalomtechnikai koncepciójának 
megvalósításával megszűnne a központi területek gépjármű forgalmi 
leterheltsége. A kivitelezést a kedvezményezett a Támogatási Szerződés 
megkötését követően két éven belül kivitelezné. A projekt keretén belül 
közterületi parkolóhelyek lennének létesítve a központhoz közeli 
utcákban a gépjármű forgalom megfelelő átalakításával. A fejlesztés a 
központi területek légszennyezettségét, környezeti terheltségét 
csökkentené. 

3 

A Zöld Város 
Projekt II. 
ütemének 

megvalósítása, 
eszközbeszerzés 

A projekt a jelenleg folyamatban lévő zöld város projekt második 
megvalósítási üteme lenne. Az Iskola-tó köré futópálya kialakítása, skate 
park, kutyafuttató, játszótér, nyilvános wc, kamerarendszer kiépítése, az 
Iskola-tó környékének további rendezése. A Központi Parkban 
kreszpálya és sétáló utak kiépítése. A közösségi terek létesítése során a 
kedvezményezett célja, hogy a lakosság részére, olyan színterek 
kerüljenek kiépítésre, ahol megfelelő körülmények között el tudják 
tölteni szabadidejüket. A kivitelezést a kedvezményezett a Támogatási 
Szerződés megkötését követően két éven belül kivitelezné. A projekt 
hatása, hogy a elősegítse a lakosság egészséges életmódra történő 
nevelését.  

4 Lajosmizse, mint 
okos település 

Lajosmizse városban korszerű és innovatív információtechnológiák 
kiépítésére kerülne sor a projekt keretében . A projektet a 
kedvezményezett a Támogatási Szerződés megkötését követően két éven 
belül megvalósítaná. A projekt célja, hogy a település a  természeti és 
épített környezetét, digitális infrastruktúráját, valamint a területén 
elérhető szolgáltatások minőségét és gazdasági hatékonyságát korszerű és 
innovatív információtechnológiák alkalmazásával, fenntartható módon, 
lakosainak fokozott bevonásával fejleszteni tudja. 

5 

Lajosmizse Város 
Művelődési Háza 

és Könyvtára 
színházterme 

felújításának II. 
üteme 

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára színházterme 
felújításának II. ütemében a színházterem légtechnikai rendszere, belső 
építészeti munkálatai kerülnének kialakításra, valamint a színpad mögötti 
technikai helyiségek teljes felújítása valósulna meg. A kivitelezést a 
kedvezményezett a Támogatási Szerződés megkötését követően két éven 
belül kivitelezné. A projekt célja, hogy a lakosság a kornak megfelelő 
minőségű színháztermet tudna igénybe venni, valamint a város kulturális 
élete növekedni tudna a megfelelő technikai feltételek kialakításával. 

6 Gazdaságfejlesztés Lajosmizse városban az önkormányzat tulajdonában lévő épület 
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Lajosmizse 
városban 

felújításával, vagy egy új épület építésével az önkormányzat 
kedvezményesen helyet tudna biztosítani a kezdő vállalkozások részére. 
A kivitelezést a kedvezményezett a Támogatási Szerződés megkötését 
követően két éven belül kivitelezné. A projekt célja, hogy a beruházást 
követően Lajosmizse város gazdasága fejlődjön. 

7 

Lajosmizse város 
belterületi szilárd 

útburkolatú 
úthálózatának és 

járdáinak 
felújítása, bővítése 

Lajosmizse város belterületén található burkolatlan utak, járda nélküli 
közterületek szilárd útburkolattal történő ellátása, térkövezése. 
Lajosmizse város belterületén található burkolt utak, járdák megerősítése, 
felújítása, aszfaltszönyegezése, térkövezése. A kivitelezést a 
kedvezményezett a Támogatási Szerződés megkötését követően két éven 
belül kivitelezné. A projekt célja, hogy növekedjen a 
közlekedésbiztonság. Az aszfaltozás hatása, hogy csökken a település 
környezeti terhelése a porképződés csökkenésével. Növekszik a levegő 
tisztasága. 
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Meglévő óvodai, 
bölcsődei épületek 

fejlesztése, 
eszközbeszerzés, 

és óvodai 
férőhelyek 
bővítése 

Lajosmizse városban jelenleg a meglévő két csoportszobás bölcsőde, 
valamint a 16 óvodai csoportszoba maximális létszámmal üzemel a 
székhelyintézményben és a két tagintézményben. Az óvodai gyermek 
létszámban jelentős növekedés tapasztalható, amely indokolttá teszi új 
óvodai tagintézmények építését, amelyek a jogszabályi előírásoknak 
megfelelnek és tornaszobával rendelkeznek. A meglévő épületek 
fejlesztése, és eszközbeszerzés is indokolt. A kivitelezést a 
kedvezményezett a Támogatási Szerződés megkötését követően két éven 
belül kivitelezné. Az óvodai intézmények megépülésével gazdaság 
élénkítő hatást lehet elérni, mivel a szülők hamarabb munkába tudnak 
állni. 

9 

Az egészségügyi, 
szociális 

szolgáltatások 
infrastrukturális 

fejlesztése 
Lajosmizsén, 

eszközbeszerzés 

Az egészségügyi és szociális szakterületek terén jelentkező 
infrastrukturális jellegű fejlesztések, eszközbeszerzés, 
gépjárműbeszerzés, informatikai fejlesztés.   Az Egészségházban 
vizesblokkok felújítása, nyílászárócsere, új rendelők kialakítása praxisok 
számának növekedése esetén. Praxisközösségek fejlesztési igényeihez 
rendelten infrastrukturális jellegű és eszköz jellegű fejlesztések, fogászati 
röntgen kialakítása, gyógytornaterem kialakítása. A kivitelezést a 
kedvezményezett a Támogatási Szerződés megkötését követően két éven 
belül kivitelezné. A projekt célja, hogy Lajosmizsén a lakosság az 
egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz magasabb szinten hozzá 
tudjon jutni, amivel az életszínvonal emelkedése várható. 

10 

Örökségvédelmi 
és helytörténeti 

feladatok 
megvalósítása,  

Lajosmizsén a Régi Városháza épületének felújítása által Lajosmizse 
város helytörténeti gyűjteményének elhelyezése. A Pusztatemplom 
állagmegóvása. A kivitelezést a kedvezményezett a Támogatási 
Szerződés megkötését követően két éven belül kivitelezné. A projekt 
célja, hogy Lajosmizse város helytörténeti gyűjteménye méltó helyen 
kerülne elhelyezésre, amellyel a régi hagyományokat, kultúrát, a 
település múltját meg lehetne őrizni és bemutatni a lakosság részére. 

11 Épületenergetikai 
fejlesztés Települési közfeladatok ellátó épület energetikai felújítása 

összesen   


