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Tisztelt Képviselı-testület!
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazta a
polgármestert a 2016. március 24-i testületi ülésén a 33/2016. (III. 24.) önkormányzati
határozatában, hogy a TOP-1.4-1-15 azonosítószámú, „A foglalkoztatás és életminıség
javítása családbarát, munkába állást segítı intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”
elnevezéső pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelıen a pályázat elıkészítésére, a
pályázathoz szükséges nyilatkozatok, egyeztetések megtételére és dokumentumok
elkészítésére, majd az elıkészített pályázati dokumentáció Képviselı-testület elé terjesztésére.
A Képviselı-testület döntését követıen a szakmai munka elkezdıdött, amely alapján a
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodavezetıje, Kocsis Györgyné
elkészítette fejlesztési tervét, amelyet a pályázat keretében kívánnak megvalósítani. A
fejlesztési terv az elıterjesztés 1. melléklete.
A fejlesztéssel – felújítás és eszközbeszerzés - az óvoda székhely intézménye, a
Szent Lajos utcai tagintézmény és bölcsıde, és a Rákóczi utcai tagintézmény érintett.
Az alábbi táblázat a projekt költségvetésének tervezetét foglalja megában a pályázati
felhívásban szereplı százalékos korlátoknak megfelelıen (azon költségtípusoknál, ahol
százalékos mérték van jelölve ott a maximálisan lehívható összeg van megnevezve,
amennyiben ezen összeghatár nem kerül felhasználásra a kivitelezés költségtípusra kerül
átcsoportosításra:
Költségtípus

Projekt elıkészítés,
tervezés
Közbeszerzés
Ingatlan vásárlás
Mőszaki ellenıri
szolgáltatás
Projektmenedzsment
Tájékoztatás,
nyilvánosság
biztosítása
Könyvvizsgálat
Eszközbeszerzés
Kivitelezés
Projekt összes
elszámolható költsége

Mértéke az összes
elszámolható
költségre vetítve (%)
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A költségvetési táblázatban szerepel az ingatlan vásárlás elnevezéső költség típus is 2
% -os mértékben, azaz ingatlan vásárlás esetén 3 millió forint támogatást hívhat le az
önkormányzat a Kiíró Szervezettıl. A Rákóczi utcai tagintézmény esetében az alapító okirat
alapján 50 fı gyermek járhat a tagintézménybe. A hatályos jogszabályoknak megfelelıen 46
m2 az egy fıre jutó udvar területigény. Jelenleg az egy fıre jutó terület nagyság 18,92
m2. A szomszédos Rákóczi utca 32. szám alatti, 1791 hrsz-ú ingatlan megvásárlásával a
jelenlegi 946 m2-es területnagyság 1222 m2-rel növekedne, amellyel 43,36 m2-re növekedne
az egy fıre jutó terület nagysága. Ezen terület igény az ingatlan vásárlás szükségességét
indokolja.
Továbbá a terület megvásárlásával az ingatlanon található épület hasznosítható lenne –
felújítással vagy egy új épület kivitelezésével - egyéb óvodai funkciók ellátására (tornaszoba,
logopédiai szoba, vizesblokk) egy másik pályázati kiírás alapján a jövıben.
Az ingatlanvásárlással kapcsolatosan megkerestem a szomszédos ingatlan
tulajdonosát, aki megtette eladási ajánlatát az önkormányzat részre. Az ajánlat az elıterjesztés
2. melléklete. Az ajánlatból kiderül, hogy az ingatlant 8 millió forintért kívánja az
önkormányzat részére értékesíteni a tulajdonos.
Az érintett ingatlanról a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati
Irodájának irodavezetıje, Szilágyi Ödön elkészítette a vagyonértékelést, amely az
elıterjesztés 3. melléklete. A vagyonértékelés alapján az ingatlan piaci forgalmi értéke
5.150.000.- forint.
A fejlesztéssel a székhelyintézmény fızıkonyhája is érintett. Mivel a konyha nem
csak óvodások részére szolgáltat étkeztetést, hanem az intézményben dolgozókat is ellátja (46
fı), így a kiadásokat arányosítani lesz majd szükséges, azaz önerı igény fog felmerülni a
pályázat vonatkozásában a konyhafejlesztéssel kapcsolatosan. Mivel a konyhafejlesztés
költségei nem ismertek jelen pillanatban, így a fejlesztés önerejének meghatározását egy
újabb elıterjesztés, vagy költségvetési rendeletmódosítás fogja magában foglalni.
Jelenleg a pályázat elıkészítı szakaszában a Tisztelt Képviselı-testületnek az ingatlan
megvásárlása ügyében kell döntést hoznia. Amennyiben úgy dönt a Képviselı-testület, hogy
meg kívánja venni az ingatlant, és a tulajdonos számára is megfelelı a vételi ár, akkor az
adásvételi szerzıdést a támogatási szerzıdés aláírása után tudja megkötni a két fél. Az
eladási ár 100 %-át kell kifizetnie az önkormányzatnak, mivel a 3 millió forintot
utófinanszírozásban fogja visszakapni a Kiíró Szervezettıl.
A májusi soros testületi ülésen a Tisztelt Képviselı-testületnek döntenie kell a
pályázat benyújtásáról és a pályázattal kapcsolatosan felmerülı saját erı biztosításáról
(ingatlan vásárlás és fızı konyha fejlesztés) a költségvetési rendelet terhére.
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület
elé:
Határozat-tervezet
…../2016. (…………….) ÖH
Vételi ajánlat tétele a lajosmizsei 1791 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában
Határozat
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lajosmizsei 1791 helyrajzi
számú ingatlan vonatkozásában ………...- forint értékben vételi ajánlatot tesz az
ingatlan tulajdonosa részére.
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2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert,
hogy amennyiben a lajosmizsei 1791 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa elfogadja a
határozat 1.) pontjában felkínált összeget, akkor a soros Képviselı-testületi ülésre
készíttesse elı a fedezet biztosítása céljából a költségvetési rendelet módosítását és
amennyiben a költségvetési rendeletben rendelkezésre áll a fedezet és a Támogatási
Szerzıdés aláírása megtörtént felhatalmazza a polgármestert az adásvételi eljárással
kapcsolatos feladatok lebonyolítására, a szerzıdés megkötésére.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2016. április 20.

Lajosmizse, 2016. április 12.
Basky András sk.
polgármester
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Elıterjesztés 1. melléklete
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Elıterjesztés 2. melléklete
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Elıterjesztés 3. melléklete
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