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Elıterjesztés 
 

Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 

2016. május 19-i ülésére 
 
Tárgy:  Hozzájárulás pályázatok benyújtásához a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 

Óvoda és Bölcsıde valamennyi Tagintézményének fejlesztése kapcsán 
 
Iksz.: LMKOHFL/110/15/2016. 
 
 
Tisztelt Társulási Tanács! 
 

I.   
Lajosmizse Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.4.1-15 

azonosító számú, „A foglalkoztatás és életminıség javítása családbarát, munkába állást segítı 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezéső pályázati kiírásra. A fejlesztés 
tárgya valamennyi Lajosmizsén lévı óvodai épület (Székhelyintézmény, Szent Lajos Utcai 
Tagintézmény, Rákóczi Utcai Tagintézmény és Bölcsıdei Intézményegység) belsı felújítási 
munkálatai, valamint a nevelési tevékenységhez szükséges eszközök beszerzése. 

A projektbe az alábbi táblázatban feltüntetett bruttó költségelemek kerülnek 
beépítésre:  

Költségtípus Mértéke az összes 
elszámolható költség-

re vetítve (Ft) 
Projekt elıkészítés, 

tervezés 
3.000.000.- 

Közbeszerzés 1.500.000.- 
Mőszaki ellenıri szol-

gáltatás 
1.500.000.- 

Projektmenedzsment 3.750.000.- 
Tájékoztatás, nyilvá-

nosság biztosítása 
750.000.- 

Tartalék 750.000.- 
Eszközbeszerzés 12.702.500.- 

Kivitelezés 126.047.500.- 
Projekt összes elszá-

molható költsége 
150.000.000.- 

A támogatás intenzitása 100 %. A konyha nem csak óvodások részére szolgáltat 
étkeztetést, hanem az intézményben dolgozókat is ellátja, így a kiadásokat arányosítani kellett 
a pályázati kiírás alapján. A konyha fejlesztés költsége bruttó 6.614.934.- forint, amely 
összegbıl az önerı igény bruttó 893.016.- forint, azaz a fejlesztés 13,5 %-át kell saját 
forrásból fedeznie a pályázónak. A szükséges költségeket Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete saját költségvetésébıl finanszírozza. 
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II. 

Felsılajos Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.4.1-15 
azonosító számú, „A foglalkoztatás és életminıség javítása családbarát, munkába állást segítı 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” címő pályázati kiírásra. 

A projekt keretében a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Felsıla-
josi Tagintézménye fejlesztése az alábbi területekre terjed ki: 

- tornaszoba létesítése (60 m2), 
- foglalkoztató létesítése (20 m2), 
- akadálymentes mosdók létesítése, 
- továbbá a vonatkozó jogszabályok és szakmai normák szerinti kötelezı helyiségek, 

amelyek kialakítását a különbözı szakhatóságok elıírják, 
- régi épületrész tetıhéjazatának cseréje. 

A projekt keretében az alábbi táblázatban feltüntetett bruttó költségelemek kerülnek 
beépítésre:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A támogatás intenzitása 100%. 

 

Jelen elıterjesztés tárgya tehát, hogy mindkét önkormányzat ugyanazon 
pályázati kiírásra kíván pályázatot benyújtani. A projektek keretében az 
önkormányzatok a saját tulajdonukban lévı óvodai nevelésre szolgáló épület fejlesztését 
kívánják elvégezni. 

A pályázati felhívás benyújtásához szükséges az intézmény fenntartójának 
hozzájáruló támogató nyilatkozata. 

 

Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetek elfogadására teszek javaslatot: 

Költségtípus 
 Projektre tervezett 

költségek  
Elızetes tanulmányok, engedélyezési 
dokumentumok költsége 

2 250 000 Ft 

Közbeszerzési eljárások lefolytatása 450 000 Ft 
Építéshez kapcsolódó költség 39 387 446 Ft 
Eszközbeszerzés 993 954 Ft 
Mőszaki ellenıri szolgáltatás költsége 450 000 Ft 
Egyéb mőszaki jellegő szolgáltatások 
költsége 228 600 Ft 

Kötelezıen elıírt nyilvánosság biztosítá-
sának költsége 

115 000 Ft 

Projektmenedzsment személyi jellegő 
ráfordítása 

1 125 000 Ft 

 Összesen: 45 000 000 Ft 



4 
 

I.  Határozat-tervezet 

…/2016. (…) TH. 
Hozzájárulás Lajosmizse Város Önkormányzata 
részére pályázat benyújtásához a TOP-1.4.1-15 
azonosító számú pályázati felhívásra 

Határozat 

Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanácsa hozzájárul, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata 
pályázatot nyújtson be a TOP-1.4.1-15 azonosító számú, „A foglalkoztatás és 
életminıség javítása családbarát, munkába állást segítı intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével” címő pályázati felhívásra bruttó 150.000.000.- forint 
támogatási összegre. 

Felelıs: Társulási Tanács 
Határid ı: 2016. május 19. 

 

 

II.  Határozat-tervezet 

…/2016. (…) TH. 
Hozzájárulás Felsılajos Község Önkormányzata 
részére pályázat benyújtásához a TOP-1.4.1-15 
azonosító számú pályázati felhívásra 

Határozat 

Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanácsa hozzájárul, hogy Felsılajos Község Önkormányzata 
pályázatot nyújtson be a TOP-1.4.1-15 azonosító számú, „A foglalkoztatás és 
életminıség javítása családbarát, munkába állást segítı intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével” címő pályázati felhívásra bruttó 45.000.000.- forint 
támogatási összegre. 

Felelıs: Társulási Tanács 
Határid ı: 2016. május 19. 

 

Lajosmizse, 2016. május 12. 

 Basky András s.k. 
 elnök 


