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Előterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2018. december 14-i ülésére 

 
Tárgy: Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 

támogatására elnyert keretösszeg elszámolásával kapcsolatos döntés 
 
Ikt.sz: LMKOH./413-29/2018. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 A 161/2018. (X.18.) önkormányzati határozattal döntés született az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatására elnyert 200 millió forintos támogatás terhére elszámolni kívánt fejlesztési 
tételekről és a Támogatási Szerződés módosításáról. 
 A Belügyminisztériummal történt egyeztetések alapján a határozatban megjelölteket 
további tartalmakkal kell kiegészíteni, mert a Támogató részéről az önerő kimutatásához az 
önkormányzati költségvetési rendelet és annak módosításán túl a költségek megjelölését 
önkormányzati határozatban is kérték rögzíteni, így az alábbi határozat-tervezetek 
elfogadására teszek javaslatot a Tisztelt Képviselő-testület felé: 
 
 
 

I. Határozat-tervezet 
...../2018. (…..) ÖH. 
161/2018. (X.18.) önkormányzati határozat 
hatályon kívül helyezése 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
161/2018. (X.18.) önkormányzati határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
Határidő: 2018. december 14. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
 
 



 3

II. Határozat-tervezet 
...../2018. (…..) ÖH. 
Adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására 
kapott összeg felhasználása 

Határozat 
 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az adósságkonszolidációban nem 

részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására elnyert 200 millió forintos 
támogatás terhére – figyelemmel a Támogatási Szerződéshez megküldött adatlap tartalmi 
elemeire - az alábbi fejlesztési tételeket számolja el, amelyekhez a szükséges önerőt Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.09.) 
önkormányzati rendeletének (továbbiakban: költségvetési rendelet) alábbi táblázatban szereplő 
sorai terhére biztosította: 

fejlesztés megnevezése fejlesztés 
összköltsége 

támogatás önerő önerő megjelölése a már 
jóváhagyott költségvetési 

rendeletben 
belterületi útburkolat, 

járdaburkolat és csapadék-víz 
elvezető rendszer felújítása 

160.845.504.- 160.845.504.- 0.- - 

útburkolat, járdaburkolat és 
csapadék-víz elvezető 
rendszer felújításának 

tervezése 

4.676.457.- 4.676.457.- 0.- - 

közbeszerzési eljárás 
lefolytatása útburkolat, 

járdaburkolat és csapadék-víz 
elvezető rendszer felújítására 

1.905.000.- 1.905.000.- 0.- - 

belterületi szilárd burkolatú 
úthálózat karbantartása 

11.104.240.- 8.737.763.- 2.366.477.- költségvetési rendelet 7. 
melléklet Nem intézményi 

keretek közötti 
kormányzati funkciók 
kiadásának alakulása 

táblázat 9. Közutak, hidak, 
alagutak üzemeltetése, 

fenntartása sora D dologi 
kiadások oszlopa 

belterületi útépítés 
(Kodály Z. u.) 

23.242.631.- 14.349.688.- 8.892.943.- költségvetési rendelet 10. 
melléklet Felhalmozási 
kiadások részletezése 
táblázat 1.30 út-, járda 

építése (Kodály utca) sora 
temetőközlekedési útépítés 5.826.981.- 5.826.981.- 0.- - 

urnafal-kerítés építése 3.658.607.- 3.658.607.- 0.- - 
összesen: 211.259.420.- 200.000.000.- 11.259.420.

- 
 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
határozat 2) pontjában meghatározott fejlesztési célok szerint a Támogatási Szerződés 
módosítására. 

Határidő: 2018. december 14. 
Felelős: Képviselő-testület 
 

Lajosmizse, 2018. december 06.        
         Basky András s.k. 
             polgármester 


