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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. június 25-i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy: Döntés a 101/2019. (VII. 12) önkormányzati határozat módosításáról (Új bölcsőde 

létesítésére ingatlan kijelölése) 
 
Ikt.sz.: LMKOH/182-18/2020.   
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 70/2019. (VI.20.) 
önkormányzati határozatában döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a TOP-1.4.1-19 
azonosító számú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati kiírásra új 
bölcsőde létesítésére. A beruházás helyszíneként a Mizsei út végén lévő 708/10 és 841/6 hrsz-
ú területeket jelölte meg azzal, hogy a két helyszín közül a tervező által optimálisabbnak 
tartott területeken kerül megtervezésre a bölcsőde. 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 101/2019. (VII.12.) 

önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy a TOP-1.4.1-19 azonosító számú, „Bölcsődei 
férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati kiírásra benyújtandó támogatási kérelem 
keretében megvalósítandó új bölcsőde helyszínének a Lajosmizse 841/6 hrsz-ú ingatlant 
jelöli meg a tervezői javaslatai alapján, amely döntésnek megfelelően a támogatási 
kérelemben már ezen helyrajzi szám lett megjelölve az új bölcsőde megvalósítási 
helyszíneként. 

 
Az Irányító Hatáság 2020. március 26-án értesítette az önkormányzatot, hogy 

benyújtott támogatási kérelme 244.444.000.- forint támogatásban részesült. Jelenleg a 
Támogatási Szerződés megkötésének folyamata zajlik. A Támogatási Szerződés aláírását 
követően az önkormányzatnak szerződést kell kötnie egy tervezővel az új bölcsőde 
engedélyes és kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére, amely dokumentumok megléte 
esetén kiírható a közbeszerzés, és kivitelezhető a beruházás. 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Mezőgazdasági, 

Környezetvédelmi és Városstratégiai, valamint Pénzügyi Ellenőrző Bizottságainak 2020. 
június 23-i együttes ülésén felmerült javaslatként, hogy az új kétcsoportos bölcsődét nem a 
841/6 hrsz-ú területen kellene megépíteni, hanem a 473 hrsz-ú, Radnóti Miklós téren a volt 
nagyjátszótér területén. A jelenlévő két bizottság, valamint a 2020. június 24-én ülésező 
Önkormányzati Bizottság is támogatta a javaslatot. 

 
A fentiek alapján szükséges módosítani Lajosmizse Város Önkormányzatának 

101/2019. (VII. 12) önkormányzati határozatát. 
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé:  
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Határozat-tervezet 
 

……../2020. (…..) ÖH 
 Döntés a 101/2019. (VII. 12) önkormányzati határozat módosításáról 
 (Új bölcsőde létesítésére ingatlan kijelölése) 
            

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 
TOP-1.4.1-19 azonosító számú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című 
pályázati kiírásra benyújtott, „Új bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén” című 
támogatási kérelem vonatkozásában a 101/2019. (VII. 12.) önkormányzati 
határozatában kijelölt 841/6 helyrajzi számú megvalósítási helyszínt a Lajosmizse, 
473 helyrajzi számú (Radnóti Miklós tér) megvalósítási helyszínre. 
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a megvalósítási helyszín változásával kapcsolatos összes 
szükséges intézkedéseket megtegye a sikeres projekt megvalósítás érdekében. 

 
 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2020. június 25. 
  
 
Lajosmizse, 2020. június 25. 
 
 

 Basky András sk. 
polgármester  


