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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. június 25-i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy: Döntés pályázat benyújtásáról az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására” elnevezésű pályázati kiírásra 
 
Ikt.sz.: LMKOH/11337-2/2020.   
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2020. június 04-én megjelent az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázati 
kiírás, amely kiírás az alábbi fejlesztéseket támogatja az önkormányzatok részére: 
 

a.) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése (maximálisan 
igényelhető támogatás összege 30 millió forint) ezen belül: 
 
1.)  meglévő bölcsődei intézmények infrastrukturális fejlesztése, felújítása. 70 %-os 

kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai intézmény infrastrukturális 
fejlesztése, felújítása. 

2.) Egészségügyi alapellátást szolgáló épület, helyiség infrastrukturális fejlesztése, 
felújítása. 

3.) Közös önkormányzati hivatal infrastrukturális fejlesztése, felújítása. 
 

b.) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, sportlétesítmény 
felújítása, vagy új létrehozása. (Maximálisan igényelhető támogatás összege 20 millió 
forint). 

 
c.) Belterületi utak, járdás, hidak felújítása. (Maximálisan igényelhető támogatás összege 

40 millió forint). 
 

A pályázat benyújtási határideje 2020. július 10. Tekintve a rövid pályázati határidőt a 
fenti pályázati célok vonatkozásában a Tisztelt Képviselő-testület részére a „Belterületi utak, 
járdák, hidak felújítása” pályázati cél megvalósítását javasolnám. A támogatás maximális 
mértéke és a vállalt önerő összege a Pályázó adóerő képessége alapján számítódik ki. 
Lajosmizse Város Önkormányzata egy lakosra jutó adóerő-képessége 40.385 Ft/fő. A 25.001-
50.000 Ft/fő kategóriába eső pályázó esetén a támogatás mértéke a fejlesztési költség 65 
%-a. Az önerő mértéke a fejlesztési költség 35 %-a. 

A Tisztelt Képviselő-testület részére az Attila utcai székhely óvoda kerítésének tó felüli 
végétől a Mizsei utcáig tartó, a Polgármesteri Hivatal mögött elhelyezkedő 708/6 helyrajzi 
számú, szilárd burkolatú közút felújítását javasolnám. A felújítás során az érintett útszakasz 
új, egységes aszfaltburkolatot vagy térkövet kapna szegéllyel és nemes padkával. Nyertes 
pályázat esetén a felújított útszakasz jól illeszkedne a zöld város projekt során felújított 
területhez. 

A pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges az útfelújítás vonatkozásában egy 
tervezőt megbízni. A fejlesztési költséget a tervező díja és a tervező által adott, kivitelezési 
költségre vonatkozó tervezői költségbecslés összege fogja adni, amelyből az önerő mértéke 
kiszámolható. A tervezői költségbecslés alapján kerülne kiválasztásra a burkolat típusa 
(aszfalt, vagy térkő). 
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A fentiek alapján kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet hogy adják meg a felhatalmazást 
számomra, hogy a pályázat benyújtásához szükséges előkészítő munkát elkezdhessem a 708/6 
helyrajzi számú útfelújítás vonatkozásában. 

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé: 
 

Határozat-tervezet 
……../2020. (…..) ÖH 
 Felhatalmazás az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 
 elnevezésű pályázati kiírásra történő pályázati benyújtás előkészítésére 
           
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázati 
kiírás alapján kezdje meg a pályázat benyújtásához szükséges szakmai előkészítő munkát a 
708/6 helyrajzi számú, szilárd burkolatú közút felújítása vonatkozásában és legkésőbb 2020. 
július 09-ig terjessze a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat a Képviselő-
testület elé. 
 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2020. június 25. 
 
  
Lajosmizse, 2020. június 22. 
 
 

 Basky András sk. 
polgármester  

 


