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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. május 09-i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy: Az EFOP-4.1.2-17 azonosító számú pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala. 
Ikt.sz: LMKOH/2985/3/2017. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Kecskeméti Tankerületi Központ (továbbiakban: Kérelmező) 2017. május 05-én 
kérelmet nyújtott be Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének, amely 
kérelem az előterjesztés melléklete. 

A Kérelmező a kérelemben tájékoztatást nyújt, hogy 2017. március 24-én megjelent az 
EFOP-4.1.2-17 azonosító számú, „„Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális 
fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” 
című pályázati kiírás. A pályázati kiírásra a tankerületi központok adhatnak be támogatási 
kérelmet az általános iskolai nevelés-oktatást végző intézmények fejlesztésére vonatkozóan. 

A pályázat benyújtásával a Kérelmező a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai 
Általános Iskola infrastrukturális fejlesztését szeretné megoldani. A pályázattal érintett 
fejlesztés célja, hogy a volt kollégium épülethez való csatlakozással kialakításra kerüljön 
egy 3 szintes, nagyságrendileg 1.000 m2 területű új épülettömb, amelyben 15 új tanterem 
kerülne kialakításra. A fejlesztéssel kiváltható a központi székhely mellett a városban 
működő két kisebb telephely. 
 
Alapinformációk a pályázati kiírásról: 
 

- A felhívás esetében a rendelkezésre álló keretösszeg 60.550.000.000 forint. 
- A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 40-403 db. 
- A pályázat benyújtásának határideje: Három szakaszban, 2017. április 24-től május 

24-ig, 2017. május 31-től június 30-ig, és 2017. július 7-től 2019. április 23-ig. 
- Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 150 millió forint, 

maximum 1,5 milliárd forint. 
- A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. 
- Az összes elszámolható költség 13,5 %-ból fedezhető a projekt előkészítés, tervezés, 

közbeszerzési eljárások, terület előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás, általános 
költségek, projektmenedzsment, tájékoztatás-nyilvánosság biztosítása, könyvvizsgálat.  

- Az összes elszámolható költség legalább 50 %-át kivitelezésre kell költeni, a megújuló 
energiaforrásokkal kapcsolatos fejlesztésekre legfeljebb 30 %-ot lehet tervezni. Az 
eszközbeszerzés költségei legfeljebb 30 % lehet. 

- Az egy gyermekre jutó összes elszámolható építési költség 1.100.000.- Ft/tanuló. 
- Az új épület építése, bővítése esetén maximum bruttó 280.000.- Ft/bruttó m2 az 

elszámolható költség, felújítás korszerűsítés esetén bruttó 180.000.- Ft/bruttó m2. 
Iskolaudvar felújítás 12.500 Ft/ bruttó m2. 

 
Az infrastrukturális fejlesztés az önkormányzat tulajdonában lévő, a Lajosmizse 700/1 

helyrajzi számon elhelyezkedő és a Kérelmező vagyonkezelésében lévő ingatlant érinti, így a 
pályázat megvalósításához a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása szükséges. 

A pályázat előkészítését és megvalósítását a Kérelmező végzi, így a fejlesztés az 
önkormányzat részére nem jelent kiadást. A megvalósítást követően, és az azt követő öt éves 
fenntartási időszakban a fejlesztés a Kérelmező könyveibe kerül aktiválásra.  
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A vagyonkezelői szerződés alapján számvitelileg az ingatlan jelenleg is a Kérelmező 

könyveiben van nyilvántartva, az önkormányzatnál pedig a 0-ás nyilvántartási számlán, ilyen 
szempontból tehát a pályázati projekt megvalósítása nem eredményez változást. A 
vagyonkezelői szerződés alapján, amennyiben az ingatlanon a jövőben megszűnne a 
közfeladat ellátási tevékenység, akkor a Kérelmező a teljes beruházást térítésmentesen átadná 
az Önkormányzat számára. 

A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testület részére, hogy támogassa a 
Kérelmező javaslatát a pályázat benyújtásáról a Lajosmizse 700/1 helyrajzi számon történő 
fejlesztésről, amelynek eredményeként egy új korszerű iskola szárny épülhet ki a Szabadság 
tér 13. és Ceglédi út 1. szám alatti iskolakomplexum mellett, amellyel az iskoláskorú 
lajosmizsei gyermekeket számára korszerű tanulási lehetőségeket tudnának biztosítani. 

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület 
elé: 
 

Határozat-tervezet 
 
…../2017. (…….) ÖH 
Az EFOP-4.1.2-17 azonosító számú pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala 
 
 

Határozat 
 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az EFOP-
4.1.2-17 azonosító számú, „„Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális 
fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése 
érdekében” című pályázati kiírás tartalmát és támogatja a Kecskeméti Tankerületi 
Központot a pályázat benyújtásában és a projekt megvalósításában. 
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő tulajdonosi hozzájárulást 
a Lajosmizse 700/1 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában állítsa ki a Kecskeméti 
Tankerületi Központ számára.  

 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a pályázattal kapcsolatos valamennyi teendő és nyilatkozat megtételére 
és a szükséges szerződések megkötésére.  

 
 
 
  Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2017. május 09. 
 
 
Lajosmizse, 2017. május 05. 
 
 
 
                                                                                          Basky András sk. 
                                                                                               polgármester 
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Előterjesztés melléklete 
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