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Előterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2017. szeptember 21-i ülésére 

 
Tárgy: Út- és járdahálózat felújítása 2017. évben II. ütem 
 
Ikt.sz: LMKOH./297/33/2017. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatására elnyert 200 millió forintos támogatásból eddig a tervezés, a közbeszerzés a 
sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása után megmaradt 32.573.039.- forint, mely a 
pályázati kiírásban meghatározott fejlesztési célterületekre használható fel. 
Fejlesztési területek: 
a) a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására, 
b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására, 
c) köztemető felújítására, ravatalozó építésére illetve felújítására, temetőközlekedési utak 

építésére, felújítására, 
d) olyan épület felújítására, fejlesztésére, illetve energetikai korszerűsítésére és szükség esetén 

megvásárlására, amely 
da) igazgatási tevékenységet, 
db) óvodai nevelést, 
dc) kulturális tevékenységet vagy 
dd) szociális vagy egészségügyi 

feladatellátást szolgál,vagy a jövőben fog szolgálni, 
e) településrendezési tervek készítésére, valamint 
f) munkahely-teremtési programok megvalósítására. 
 
 Az út- és járdahálózat felújítását célszerű tovább folytatni. Az eddigi fejlesztési 
koncepciót folytatva az alábbi útszakaszok felújítása indokolt: 

Közterület neve Szakasz Hossz Fejlesztési cél 
Tarnai utca Dózsa Gy. út – Kossuth L. utca 365 m felújítás 
Tarnai utca Kossuth L. utca – Bajcsy-Zs. utca 135 m felújítás 
Széchenyi utca Dózsa Gy. út – Kossuth L. utca 365 m felújítás 
Széchenyi utca Kossuth L. utca – Bajcsy-Zs. utca 135 m felújítás 
Széchenyi utca Bajcsy-Zs. utca – Prímás utca 160 m felújítás 
Vörösmarty utca Dózsa Gy. út - Kossuth L. utca 365 m felújítás 
Vörösmarty utca Kossuth L. utca – Bajcsy-Zs. utca 135 m felújítás 
Vörösmarty utca Bajcsy-Zs. utca – Prímás utca 160 m felújítás 
Szent Imre utca Szent Lajos utca – Vörösmarty u. 330 m felújítás 
Kodály Zoltán utca Vasúttal párhuzamos szakasz 300 m új út építése 
Összesen  2450 m 
  
 A járdaépítés esetében fontos lenne a Mizsei úton a Sportcentrum miatt járdát építeni 
tekintettel a nagy kihasználtságra. Célszerű a Régi Városháza kerítésétől az Eötvös utcáig 500 
m hosszban új járdát építeni. A közlekedés az útfelújítás után már balesetveszélyes a nagy 
gépjármű és kerékpáros forgalom miatt. 
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 A fentiekben megjelölt út- és járdaszakaszok tervezési költségei várhatóan 1000 
ft/m + ÁFA, melynek előzetesen kalkulált összege 3.746.500.- forint. 
 
 A kivitelezési költségek az eddig leszerződött út- és járdaépítési munkálatok 
áraival számolva a fenti táblázatban megjelölt szakaszokra vonatkozóan kb. 
141.750.000.- forint. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 

Határozat-tervezet 
...../2017. (…..) ÖH. 
Út és járdahálózat felújításának 
2017. évi II. üteme 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az alábbi út és járdaszakaszok felújításának/építésének tervezési 
feladataira vonatkozó árajánlatok bekérésére: 
…………………. 
…………………. 
…………………. 

Határidő: 2017. szeptember 21. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
 
Lajosmizse, 2017. szeptember 11. 
         Basky András s.k. 
             polgármester 


