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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. július 09-i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy: Döntés pályázat benyújtásáról az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására” elnevezésű pályázati kiírásra 
 
Ikt.sz.: LMKOH/11337-13/2020.   
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 98/2020. (VI. 25.) 
önkormányzati határozatában felhatalmazott, hogy az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására” című pályázati kiírás vonatkozásában kezdjem meg a pályázat 
benyújtásához szükséges szakmai előkészítő munkát a 2273 és 2504/3 helyrajzi számú, 
szilárd burkolatú közút felújítása vonatkozásában és legkésőbb 2020. július 09-ig terjesszem a 
pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat a Képviselő-testület elé. 
 A felhatalmazást követően három tervező irodától árajánlat került bekérésre a 
Vörösmarty utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakasza útfelújításának 
tervezésére. 
 A legkedvezőbb árajánlatot az ÚT-HÍD Mérnöki Iroda Kkt. (6000 Kecskemét, 
Nagykőrösi utca 12.) adta bruttó 1.270.000.- forint értékben. A tervezési szerződés 2020. 
július 02-án megkötésre került, a terv leszállítási határidő 2020. július 08. 
 A tervező feladatai között szerepel a geodéziai felmérés, a közlekedési építési terv, a 
tervezői költségbecslés és a műszaki leírás elkészítése. 
 Nyertes pályázat esetén a Vörösmarty utca felújítással érintett szakaszán kiegyenlítő 
réteg és új burkolat épülne meg, a szennyvíztisztító aknák szintre helyezése megvalósulna, 
ahol lehet csapadékvíz szikkasztó árkok kerülnének kiépítésre, az út két oldalán 50-50 cm-es 
nemesített padka kerülne kialakításra, és a padka rendezésre kerülne. 
 Fenti tevékenységek megvalósítsa a tervezői költségbecslés alapján bruttó 
36.225.924.- forintba kerülne. 

 A pályázati költségvetés két tételből tevődik össze. Az egyik a tervezési költség, a 
másik a kivitelezés költsége. A pályázati kiírás alapján a „belterületi utak, járdák, hidak 
felújítása” pályázati alcél megvalósítására a 10.000 főt vagy azt meghaladó lakosságszámú 
települések vonatkozásában a maximálisan igényelhető támogatás összege 40 millió forint. A 
25.001-50.000 Ft/fő adóerő képesség kategóriába eső pályázó esetén (Lajosmizse Város 
Önkormányzata egy lakosra jutó adóerő képessége 40.385 Ft/fő) a támogatás mértéke a 
fejlesztési költség 65 %-a. Az önerő mértéke a fejlesztési költség 35 %-a. 

A fentiek alapján a projekt összes költsége 37.495.924.- forint, amelyből a 
megigényelhető támogatás összege 24.372.351.- forint, az önerő összege 13.123.573.- 
forint. 

A pályázati kiírás alapján a miniszteri döntés határideje a pályázat támogatottságáról 
2020. október 16. napja. Nyertes pályázat esetén a támogatás felhasználásának végső 
határideje 2021. december 31. napja, ezért a saját forrást 2021. évben szükséges biztosítani a 
pályázat megvalósításához. 
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé: 
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Határozat-tervezet 
……../2020. (…..) ÖH 
Döntés pályázat benyújtásáról az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” elnevezésű pályázati kiírásra  
           

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 
nyújt be a Magyarország 2020. évi központi  költségvetéséről szóló 2019. évi  LXXI. 
törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti az „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázati kiírás c) 
„Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” pályázati alcél megvalósítására a 6050 
Lajosmizse, 2273 és 2504/3 helyrajzi számú Vörösmarty utca Dózsa György út és 
Kossuth Lajos utca közötti útszakasz felújítása vonatkozásában. 
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban rögzített 
pályázat vonatkozásában 13.123.573.- forint saját forrást biztosít és kötelezettséget 
vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén a saját forrást Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendeletében elkülöníti. 

 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a pályázathoz szükséges valamennyi dokumentum beszerzésére és 
aláírására, a pályázat benyújtására, nyertes pályázat esetén a Támogatási 
Szerződés/Támogatói Okirat és a szükséges szerződések megkötésére, a pályázat 
megvalósítására. 

 
 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2020. július 09. 
 
  
Lajosmizse, 2020. július 06. 
 
 

 Basky András sk. 
polgármester  

 


