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Kihagyva a kihagyandókat! 
 
70/2019. (VI.20.) ÖH. 
Pályázat benyújtása a TOP-1.4.1-19 azonosító 
számú pályázati felhívásra  
bölcsőde létesítésére 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a TOP-1.4.1-
19 azonosító számú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati kiírásra egy 
maximum 3 csoportos (maximum 42 férőhelyes) új bölcsőde létesítésére. A beruházás 
helyszíneként a Mizsei út végén lévő 708/10 és 841/6 hrsz-ú területeket jelöli meg azzal, 
hogy a két helyszín közül a tervező által optimálisabbnak tartott területeken kerül 
megtervezésre a bölcsőde. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat előkészítéséhez 
szükséges műszaki dokumentáció elkészítésére maximum bruttó 1.300.000.- forintot biztosít 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 
8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata 
2019. évi összevont kiadásai táblázat 2.1. Beruházások sora terhére és a bölcsődei 
módszertani szakértő bevonására, valamint az előkészítéssel kapcsolatos egyéb kiadásokra 
maximum bruttó 1.200.000.- forintot biztosít Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete 1. 
melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata 2019. évi összevont kiadásai táblázat 1.3. 
Dologi kiadások sora terhére. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az építendő új bölcsőde koncepció tervének és a pályázat benyújtásához szükséges 
műszaki dokumentációjának elkészítésére kérjen be 3 árajánlatot és a legkedvezőbb 
ajánlattevővel kösse meg a tervezési szerződést. 

4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázathoz szükséges nyilatkozatok 
megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén 
a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat megkötésére és a pályázat előkészítésével, 
valamint megvalósításával kapcsolatosan a jövőben felmerülő dokumentumok elkészítésére 
és aláírására. 

5) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete konzorciumot hoz létre a 
támogatási kérelem benyújtása és megvalósítása érdekében a Bács-Kiskun Megyei 
Területfejlesztési Nonprofit Kft.-vel és felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz 
szükséges Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. június 20. 
Kihagyva a kihagyandókat! 

Kmf. 
 

 Basky András  sk.     dr. Balogh László sk. 
   polgármester                                        jegyző 

A kivonat hiteles! 
 
Lajosmizse, 2019. június 20. 
 
Kisjuhászné Almási Anita 
titkársági ügyintéző 


