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Előterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. október 20-i ülésére 

 

Tárgy: A 0606 hrsz-ú külterületi földúttal kapcsolatos kérelmek 

Ikt.sz: LMKOH/599-66/2022. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Mizsepack Nyomdaipari Kft., a Mizse-Speed Transport Kft., valamint a Hodosi Kis Kft. 

azzal a kérelemmel fordult Lajosmizse Város Önkormányzatához, hogy a telephelyük 

megközelítését szolgáló 0606 hrsz-ú külterületi földút kb. 150 m-es szakaszát az Önkormányzat 

aszfaltoztassa le. A kérelmezett új út építéséhez szükséges volt az engedélyezési szintű útépítési 

tervdokumentáció, árazatlan költségvetés, melyek költsége kb. 1.200.000.-Ft volt. Lajosmizse 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 103/2021. (VIII.12.) számú határozatában 

döntött arról, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése 

összeállításakor figyelembe veszi és lehetőség szerint forrást biztosít a 0606 hrsz-út kb. 150 

méteres szakaszának tervezési és aszfaltozási munkáira. Az aszfaltozási munkálatok 

elvégzéséhez szükséges engedélyezési tervdokumentáció költségeit Támogatók jelen 

előterjesztésem 1. mellékletét képező megállapodás alapján vállalták megfizetni. A 

MIZSEPACK Nyomdaipari Kft. 2022.09.17-én, a  Mizse-Speed Transport Kft.2021.09.20-án, 

a Hódosi Kis Tartályépítő Kft. 2021.09.28-án utalta át az önkormányzat részére a 400.000 Ft 

támogatási összegeket. 

Az engedélyezési tervdokumentációt az ÚT-FÉNY Kft. (6000 Kecskemét, Bihar utca 5.) - 

felelős tervező: Liszkai Pál (KÉ-K 03-0203) -2021. novemberében el is készítette 23/2021. 

szám alatt, mely alapján a 2022. május 10. napján véglegessé vált engedélyben a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal engedélyezte a tárgyi út szilárd burkolattal történő kiépítését. A tárgyi 

építési engedély a véglegessé válásától számított 5 évig hatályos. A hatósági építési 

engedélyezés díja 198.00.-Ft volt, mely költséget az Önkormányzat fizette. 

A tervek elkészülte után az Önkormányzat a Bánk bán utcai útépítéssel együtt feltételes 

közbeszerzési eljárást folytatott le a 0606 hrsz-ú út építésére, melynek 2.286.000.-Ft-os 

költségét szintén az Önkormányzat fizette.  

A közbeszerzési eljáráson a 0606 hrsz-ú út építésére a legkedvezőbb ajánlat összege nettó 

22.491.501.-Ft volt, mely bruttóban számolva 28.564.207.-Ft. 2022. július 04-én levélben 

fordultam a három céghez, hogy a beruházási költség felével járuljanak hozzá a kivitelezéshez. 

Részükről visszajelzés nem érkezett, így az aláírt vállalkozási szerződés nem lépett hatályba.    

A Mizsepack Nyomdaipari Kft., a Mizse-Speed Transport Kft., valamint a Hodosi Kis Kft. a 

2022. szeptember 9. napján jelen előterjesztésem 2. mellékletét képező kérelemmel fordult 

Önkormányzatunkhoz.  

Az 1. mellékletben hivatkozott támogatási szerződés a kérelmezett új út építéséhez szükséges 

engedélyezési szintű útépítési tervdokumentáció és az árazatlan költségvetés elkészítéséhez 

szükséges összeg biztosítása céljából került megkötésre. Ez a cél teljes mértékben teljesült. 

A tárgyi támogatás felhalmozási célú, vissza nem térítendő támogatás azzal, hogy a 

szerződésben kikötésre került, hogy amennyiben a Lajosmizse, 0606 hrsz-ú út aszfaltozása a 

tárgyi támogatásból beszerzett tervdokumentáció érvényességi ideje alatt nem valósul 

meg, abban az esetben azt támogatók vissza nem követelhetik. 



 

 

Fentiek alapján az alábbi kétváltozatú határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-

testület elé: 

 

I. 

Határozat-tervezet 

...../2022. (…..) ÖH. 

A 0606 hrsz-ú külterületi földúttal kapcsolatos kérelmek 

                                                

                                                  Határozat 

 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a jelen 

gazdasági helyzetben a 0606 hrsz-ú út kivitelezését nem tudja megvalósítani. A biztatási 

kár megtérítésére irányuló követelés megelőzése érdekében Lajosmizse Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mizsepack Nyomdaipari 

Korlátolt Felelősségű Társaság, a "MIZSE-SPEED TRANSPORT" Szállítási, 

Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint HÓDOSI.KIS. 

Tartályépítő Korlátolt Felelősségű Társaság részére mindösszesen 1.200.000, - Ft, azaz 

Egymillió-kettőszázezer forint egyösszegű felhalmozási célú támogatást biztosít az 

előterjesztés 2. mellékletét képező kérelem alapján a 0606 hrsz-ú út a tervezési 

költségeire biztosított források megtérítésére.  

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pont 

alapján biztosított támogatást Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 

…………….. sora terhére biztosítja. 

3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 

polgármestert az 1. pont szerinti támogatási szerződés megkötésére, és a támogatás 

biztosításához szükséges egyéb intézkedések megtételére. 

 

 

Határidő: 2022. október 20. 

Felelős: Képviselő-testület 

 

II. 

Határozat-tervezet 

...../2022. (…..) ÖH. 

A 0606 hrsz-ú külterületi földúttal kapcsolatos kérelmek 

                                                

                                                  Határozat 

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés 2. 

mellékletét képező kérelmet elutasítja, így Lajosmizse Város Önkormányzata részére a 

Mizsepack Nyomdaipari Korlátolt Felelősségű Társaság, a "MIZSE-SPEED TRANSPORT" 

Szállítási, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint 

HÓDOSI.KIS. Tartályépítő Korlátolt Felelősségű Társaság által a Lajosmizsén, 2021. 

szeptember 15. napon kelt támogatási szerződésben nyújtott mindösszesen 1.200.000, - Ft, azaz 

Egymillió-kettőszázezer forint egyösszegű felhalmozási célú, vissza nem térítendő támogatást, 

a támogatási cél teljesülésére tekintettel visszafizetni nem fogja.  

 



 

Határidő: 2022. október 20. 

Felelős: Képviselő-testület 

 

Lajosmizse, 2022. október 05. 

     

                                                                                                          Basky András sk. 

             polgármester 

  



 

Az előterjesztés 1. melléklete 

 
 





 



Az előterjesztés 2. melléklete 

 
 

 


