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2014. évben 200 millió forint támogatást kapott önkormányzatunk az el nem adósodott
települések fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázaton, melynek köszönhetıen felújításra
került a Szent Lajos utcai Óvoda, valamint utak és járdák épülhettek a település különbözı
pontjain.
2015. évben ismételten kiírt „Adósságkonszolidációban nem részesült települési
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása” címő pályázati kiírás vonatkozásában a 200
millió forintos támogatási igény az alábbi tartalommal került benyújtásra, mely forráshiány
miatt elutasításra került:
Pályázati cél
Fejlesztés megnevezése
Bekerülési
költség
(ezer ft)
útburkolat felújítása 2.108 m hosszban,
10. 543 m2 felületen az alábbi utcákban:
- Petıfi u. (Jókai – Mizsei u. között)
- Damjanich u. (Penny üzlet – Bajcsy u. között)
a település belterületén
- Ságvári u. (Május 1. – Kölcsey u. között)
út, híd vagy járda építése, - Telepi u. (felújítatlan szakaszok)
105.212
felújítása, karbantartása
- Deák F. u. (Kossuth – Bajcsy u. között)
- Béke u. eleje Dózsa Gy. út felöl
- Bajcsy u. (Hunyadi – Batthyány u. között)
- Kossuth u. (Telepi – Juhász Gy. u. között)
- Görgey u. (Dózsa Gy. – Petıfi u. között)
járda burkolat felújítás 1.503 m hosszban, 2.855,7 m2
felületen az alábbi szakaszokon:
Dózsa Gy. út páros oldala:
a település belterületén
- Árpád – Kálvin u. között
- Kazinczy – Jókai u. között
44.008
út, híd vagy járda építése,
felújítása, karbantartása
Dózsa Gy. út páratlan oldala
- Vörösmarty – Damjanich u. között
- Deák – Rákóczi u. között
Mizsei út: Egészségház - Társasházak közötti szakasz
a település belterületén
út, híd vagy járda építése, földmunkagép beszerzése (homlokrakodó, árokásó)
14.800
felújítása, karbantartása
óvodai nevelést szolgáló
az Attila u. 6. szám alatti óvoda régi épületszárnyában 4
épület felújítása,
db vizesblokk felújítása (kımőves, burkoló, vízvezeték
13.061
fejlesztése, energetikai
szerelési, villanyszerelési és festési munkák)
korszerősítése
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belterületi vízrendezési és belvízelvezetı árkok burkolása, új átemelı építése az
csapadékelvezetési
alábbi utcákban:
5.
rendszer kiépítése,
- Juhász Gy. u.
felújítása
- Orgona u.
Összesen

22.919
200.000

Az idei ében ismételten kiírásra került a pályázat, mely lehetıséget ad az el nem adósodott
települések fejlesztéseinek támogatására az alábbi alcélok vonatkozásában:
a) a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására,
b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására,
c) köztemetı felújítására, ravatalozó építésére illetve felújítására, temetıközlekedési utak
építésére, felújítására,
d) olyan épület felújítására, fejlesztésére, energetikai korszerősítésére, amely
da) igazgatási tevékenységet,
db) óvodai nevelést,
dc) kulturális tevékenységet vagy
dd) szociális vagy egészségügyi feladatellátást szolgál,
e) településrendezési tervek készítésére, valamint
f) munkahely-teremtési programok megvalósítására.
Az a)-d) és f) pontok szerinti célokra nyújtott támogatás kizárólag az önkormányzati
tulajdont érintı, építéssel és eszközbeszerzéssel járó beruházás, fejlesztés megvalósítására, az
f) pont esetében tulajdonszerzésre is igényelhetı.
A Pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, melynek keretében több
fejlesztési alcélra is pályázhat.
A pályázati kiírás alapján a 10.000 fı feletti lakosságszámú település esetében a
támogatás mértéke legfeljebb 200.000.000 forint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 31.
Javaslom, hogy az idei évben a tavalyi pályázathoz meghatározott mőszaki tartalom
kerüljön benyújtásra azzal a módosítással, hogy az óvodai fejlesztés a TOP-1.4.1-15 azonosító
számú pályázat keretében megvalósulhat, a földmunkagép beszerzése pedig idén tavasszal
önerıbıl megtörtént. Ezek a tételek így kikerülnének a 2015. évi pályázat anyagból. A
költségek tekintetében ez azt jelentené, hogy 27.861 ezer forint támogatást akár út és
járdahálózat fejlesztésére, vagy más pályázati cél megvalósítására fordíthatunk a 2016. évi
támogatásból.
Felhívom a T. Képviselık figyelmét, hogy a 27.861 ezer forint kb. 870 méter járdavagy 550 méter útfelújításra elegendı.
Az Iskola-tó fejlesztésére már elıkészítés alatt van a Zöld város pályázat. A tó
megközelítését szolgáló Mizsei utca mellett húzódó járdát (500 méter) javaslom, hogy jelen
támogatás keretében valósítsuk meg. Ennek becsült költsége 16 millió forint.
Kérem, hogy a Bizottságok tegyék meg javaslataikat a fejlesztésekre vonatkozóan
annak érdekében, hogy a legoptimálisabb támogatási kérelem kerüljön összeállításra,
benyújtásra.
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet elfogadására teszek javaslatot:
3

Határozat-tervezet
... /2016.(...) ÖH
Önkormányzati fejlesztések támogatásával
kapcsolatos pályázat benyújtása
Határozat
1) Lajosmizse
Város
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
az
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatása címő pályázati kiírásra 2016. évben az alábbi célterületekre, valamint
mőszaki tartalomra vonatkozva kíván pályázatot elıkészíteni:
……………………….
……………………….
……………………….
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert,
hogy a határozat 1) pontjában meghatározott fejlesztési célokra vonatkozóan
készítse elı a pályázatot, majd terjessze a képviselı-testület elé.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2016. június 23.

Lajosmizse, 2016. június 15.
Basky András s.k.
polgármester
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