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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. augusztus 10-i ülésére 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása a TOP-1.1.3-16 azonosító számú felhívásra az iskolai konyha 

fejlesztésére 
 
Ikt.sz: LMKOH./3934/12/2017. 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 A 104/2017. (VI.29.) önkormányzati határozatban felhatalmazást kaptam, hogy a 
TOP-1.1.3-16 azonosító számú, Helyi gazdaságfejlesztés című pályázati felhívásra 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (továbbiakban: 
Intézmény) vezetőjével együttműködve készítsem elő a pályázatot az iskolai konyha 
fejlesztése céljából. 
 
 Az fejlesztés műszaki tartalmának pontosítása még az előterjesztés készítésekor is 
folyamatban van tekintettel a pályázat benyújtási határidejének előrehozása miatt, így annak 
végleges anyagát csak a Képviselő-testületi ülés előtt tudjuk kiosztani. 
 
 A pályázat előkészítésével párhuzamosan az önkormányzat vagyonáról szóló 13/2012. 
(IV.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata is megtörtént, melynek eredményeként a 
fejlesztendő épületrész az Intézmény vagyonkezelésébe kerül, így a pályázat benyújtására az 
Intézmény jogosult. 
 
 A pályázat keretében várhatóan az alábbiak szerint tudjuk a fejlesztést megvalósítani: 

Költségtípus Költségek (forint) 
Projekt előkészítés, tervezés 3.500.000.- 
Közbeszerzési eljárás lefolytatása 700.000.- 
Műszaki ellenőri szolgáltatás 700.000.- 
Projektmenedzsment 1.750.000.- 
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 350.000.- 
Beruházás és eszközbeszerzés 63.000.000.- 
Összesen 70.000.000.- 

 
Tájékoztatásul jelzem, hogy a pályázat előkészítés, tervezés költsége az Intézmény 

költségvetésében nem szerepel, azonban annak kifizetését meg kell előlegezni várhatóan 
2017. évben, így a soron következő költségvetési rendelet-módosítással az IGSZ 
költségvetésébe beépítésre kerül a 3.500.000.- forint. 
 

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet elfogadására teszek javaslatot: 



 
I. Határozat-tervezet 

... /2017.(...) ÖH 
Hozzájárulás pályázat benyújtásához a TOP-1.1.3-16 azonosító 
számú pályázati felhívásra az iskolai konyha fejlesztésére 
 

 Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete pályázatot 
nyújtson be a TOP-1.1.3-16 azonosító számú, „Helyi gazdaságfejlesztés” című 
pályázati kiírásra. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. augusztus 10. 
 
 

II. Határozat-tervezet 
... /2017.(...) ÖH 
A TOP-1.1.3-16 azonosító számú pályázat 
előkészítéséhez szükséges költségek biztosítása 
 

 Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Lajosmizse 
Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetésébe 
3.500.000.- forintot biztosít a TOP-1.1.3-16 azonosító számú, „Helyi 
gazdaságfejlesztés” című pályázati kiírás projektelőkészítés, tervezés költségeire. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban rögzített 
költségeket Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi 
költségvetésről szóló 7/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse 
Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora 
terhére biztosítja. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. augusztus 10. 
 
 
Lajosmizse, 2017. augusztus 7. 
 Basky András s.k. 
 polgármester 
 


