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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. május 30-i ülésére 
 
Tárgy: A 2017. évi költségvetés pályázati, fejlesztési, felújítási keretének terhére történő 

beszerzések 
 
I.  
Úthibák, kátyúk javítását szolgáló INFRASET speciális célgép beszerzése 
Ikt.sz: LMKOH/174/1/2017. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Évről évre visszatérő probléma a szilárdburkolatú önkormányzati tulajdonú utak foltszerű 
javítása, kátyúzása. A több mint 50 km helyi kezelésű úthálózat külső vállalkozóval történő 
tavaszi kátyúzása általában 8-10 millió forintjába kerül az Önkormányzatnak. Tapasztalataink 
szerint az útjavítási munkák után egy két hónappal már új kátyúk jelennek meg a burkolaton, 
melyek száma az év során folyamatosa nő. Gyakorlatilag 3-4 havonta kellene  útjavítással 
foglalkozó vállalkozót megbízni az újonnan keletkezett kátyúk megszüntetésére. 
Erre kínál megoldást az INFRASET útjavító speciális célgép, mely azonnal bármilyen 
évszakban bevethető és a szükséges útjavítások saját dolgozóinkkal elvégezhetőek. Csupán az 
alapanyagokat, zsákos hidegaszfaltot és bitumen emulziót kell vásárolni. Az új eljárás 
lényege, hogy az INFRASET a portalanított kátyút és  annak ½-ed m2-es környezetét 170 0C-
ra felmelegíti. Ezután fel kell tölteni a kátyút hideg aszfaltkeverékkel, majd az egészet még 
egyszer rövid ideig melegíteni kell és a végén vibrolappal meg kell tömöríteni.  A meleg 
hatására a régi és az új aszfalt gyakorlatilag összeáll, összeforr. (védett technológia)   
A forgalmazó cég munkatársai 2017. május 11-én a Petőfi u. 1. szám előtt lévő kátyú 
INFRASETTEL történő javítását a helyszínen bemutatták. 
A technológia a www.infraset.hu oldalon lévő videón megtekinthető. 
A bemutatón látottak alapján javaslom az INFRASET útjavító speciális célgép BASIC, vagy 
STANDARD termékcsomagjának beszerzését. 
Az INFRASET speciális célgép szöveges bemutatója az előterjesztés 1.sz. mellékletét lépezi. 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 

Határozat-tervezet 
...../2017. (…..) ÖH. 
Úthibák, kátyúk javítását szolgáló  
INFRASET célgép beszerzése 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy beszerzi  
az INFRASET speciális útjavító célgép ………..  termékcsomagját. 
 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban szereplő 
beszerzésre bruttó …………….forintot biztosít Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) 



önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi 
kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 12. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási 
keret) sora terhére. 

 
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Basky András polgármestert a beszerzéshez 

szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2017. május 30. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
 
II.  
Főzőüst beszerzésével kapcsolatos döntés 
Ikt.sz: LMKOH/205/18/2017. 
 

Tengölics Judit, az IGSZ vezetője kérelmében jelezte, hogy az IGSZ-hez tartozó iskolai 
konyha egyik főzőüstje meghibásodott. Az intézményvezető a probléma kezelését 
átmenetileg biztosította, végleges megoldásként a Képviselő-testület támogatását kéri az 
alábbiak szerint: 

- régi főzőüst javítása: 600-800.000 Ft 
- új főzőüst vásárlása: 1.750.000 Ft 

 
Az IGSZ kérelme az előterjesztés 2. sz.  mellékletét képezi. 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 
 

Határozat-tervezet I. 
 
…/2017. (…..) ÖH. 
IGSZ-hez tartozó iskola konyhához 
új főzőüst beszerzése 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy beszerez 
az IGSZ-hez tartozó iskolai konyha részére 1 db új főzőüstöt. 
 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az IGSZ részére az 1.) 
pontban szereplő beszerzésre bruttó 1.750.000 forintot biztosít Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 
20.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. 
évi kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 12. sora (Pályázati fejlesztési, 
felújítási keret) sora terhére. 

 
3) A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt a beszerzéshez szükséges 

vállalkozási szerződés megkötésére. 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. május 30. 



Határozat-tervezet II. 
 
…/2017. (…..) ÖH. 
IGSZ-hez tartozó iskola konyhán 
 a régi főzőüst javítása 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  az IGSZ-
hez tartozó iskolai konyhában lévő 3.számú főzőüst javítási munkálatait elvégezteti. 
 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az IGSZ részére az 1.) 
pontban szereplő javításra maximum bruttó 800.000 forintot biztosít Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 
7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város 
Önkormányzat 2017. évi kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 12. sora 
(Pályázati fejlesztési, felújítási keret) sora terhére. 

 
3) A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt a javításhoz szükséges vállalkozási 

szerződés megkötésére. 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. május 30. 

 
III. 
A Városháza gépjárműtároló és kerékpártároló helyiségének hidegburkolási munkái 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A „MIZSE NAPOK” rendezvénysorozat fő helyszíne már a tavalyi évben is a Városháza 
mögötti tóparti terület volt. Az új helyszín (színpad) indokolja az előadók kulturáltabb 
kiszolgálását (öltözők, szociális helyiségek stb.), melynek érdekében a gépkocsi tárolóban és 
a mellette lévő kerékpártároló helyiségben burkolási munkákra van szükség. A jelenlegi beton 
padlózatot, valamint higiénikusabb takaríthatóság miatt a két helyiség oldalfalát  kb. 1,2 m 
magasságig célszerű lenne hidegburkolattal ellátni. Mindezen munkák összköltsége 523.100.- 
forint lenne. Amennyiben a garázsban csak a padló lenne leburkolva, az oldalfal burkolata 
elmaradna, akkor a munkálatok összköltsége 383.443.- forint lenne. 
A két helyiség hidegburkolási munkáira adott árajánlat megtekinthető az Önkormányzati 
Irodában. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 
 
 
 
 
 
 
 



Határozat-tervezet 
 
 
...../2017. (…..) ÖH. 
A Városháza gépjárműtároló és kerékpártároló  
helyiségének hidegburkolási munkái 
  
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
elvégezteti a Városháza gépjárműtároló és kerékpártároló helyiségeinek 
hidegburkolási munkáit. 
 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban szereplő 
munkálatokra maximum bruttó ……….. forintot biztosít Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 
20.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. 
évi kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 12. sora (Pályázati fejlesztési, 
felújítási keret) sora terhére. 

 
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Basky András polgármestert a beszerzési 

szabályzat szerinti árajánlatok bekérésére, a legkedvezőbb ajánlatot tevővel a 
vállalkozási szerződés megkötésére. 

 
Határidő: 2017. május 30. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
Lajosmizse, 2017. május 22. 
          
 
                                                                                                          Basky András sk. 
             polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Az előterjesztés 1. számú  melléklete 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 
 
 



 

 
 
 



Az előterjesztés 2. számú melléklete 

 
 
 
 
 


