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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. augusztus 7-i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy: A 2013. évi Tanyafejlesztési Program keretében pályázatok benyújtása 
 
Ikt.sz.: I./6448/20/2013. 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 117/2013. (VII. 11.) 
önkormányzati határozatával felhatalmazott, hogy a Tanyafejlesztési program előirányzat 
keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének feltételeiről szóló 56/2013. (VI. 29.) 
VM rendelet (továbbiakban: VM rendelet) által nyújtott pályázati lehetőség vonatkozásában a 
készítsem elő a helyi piac fejlesztéséhez, a külterületi földutak karbantartásához és a vásártér 
fejlesztéséhez szükséges pályázati dokumentációt. 

A helyi piac fejlesztése csak abban az esetben lehetséges, ha helyi termelői piacról van 
szó. A VM rendelet rendelkezési alapján helyi termelői piac esetében a következő fogalom 
az irányadó: olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 
km-es körzetében működő gazdaságból származó mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari 
termékét értékesíti. 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vásárokról és piacokról 
szóló 32/2012. (X. 16.) önkormányzati rendeletének 2. § (3) bekezdése értelmében a termelői 
piac helye: A Szabadságtér 22/2 hrsz.) déli sarka, az önkormányzat által kialakított asztalok 
és azok közvetlen környezete, ahol a kert-, kiskerttulajdonos, termelő, őstermelő árusíthat 
saját terméket, terményt, gyümölcsöt, zöldséget háztáji mennyiségben. 

Fentieknek megfelelően kértünk árajánlatot Mizsebau Építő Kft.-től (előterjesztés 1. 
melléklete) és Kovács Ottó János kőműves egyéni vállalkozótól (előterjesztés 2. melléklete) az 
alábbi munkálatokra: 
 243,5 m2 térburkolat építése (a jelenleg is piacként szolgáló terület térburkolása, 

valamint a városkép egységes megőrzése érdekében a park Templom felöli oldalán 
szintén a padok mellet az újságos pavilonig piactér kialakítása), 

 8 db mobil árusító asztal beszerzése, 
 meglévő beton gyalogjárda felújítása (szükségessége az esztétikai megjelenés mellett 

az elhasználódott, a megközelítést biztosító rossz állapotú járda térburkolása). 
 
Az önkormányzati határozat következő pontjában meghatározott külterületi földutak 

karbantartásához szükséges pályázati dokumentáció összeállítása szerepel. 
 A Lajosmizséért Közalapítvány tavalyi pályázatának keretében beszerzett 

gréder hatékonyabb működése érdekében lenne szükség egy tárcsa és egy henger 
beszerzésére. 

A pályázati dokumentáció összeállításához szükséges árajánlatokat bekértük. Az 
UMWELT Kft ajánlata az előterjesztés 3. mellékletét képzi, a ROADING Kft. ajánlata az 
előterjesztés 4. mellékletében található. 
  

A pályázati adatlapon fel kell tüntetni, hogy nyertes pályázat esetén a beszerzett gépek 
hány település külterületi földutjainak karbantartását fogja elvégezni. A Lajosmizséért 
Közalapítvány pályázatában beszerzett gépek használatának mintájára a jelen pályázat 
keretében beszerzendő gépek is Lajosmizse és Felsőlajos közös használatába kerülnének. 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. augusztus 1-i rendkívüli 
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ülésén tárgyalta az ezzel kapcsolatos napirendet, melyen szándéknyilatkozat aláírásával 
kapcsolatos döntés született. A szándéknyilatkozat az előterjesztés 5. mellékletét képzi. 
 
 
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetetek elfogadására teszek javaslatot: 

 
I. Határozat-tervezet 

 
.../2013.(...)  ÖH 
Pályázat benyújtása helyi 
termelői piac fejlesztésére 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Tanyafejlesztési program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi 
igénybevételének feltételeiről szóló 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet 2. § (3) 
bekezdés ab) pontjában meghatározott tanyai termékek értékesítését biztosító 
önkormányzati fenntartású helyi termelői piacok létesítése, fejlesztése célra 
pályázatot nyújt be. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
pályázat dokumentáció részét képző költségvetés alapját a …………… árajánlata 
képezze. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
megítélt támogatási összeg 7 %-nak mértékéig személyi jellegű költségeket kíván 
elszámolni. 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz 
szükséges önerőt, …………… forint összeget Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) rendelet 
2. § (2) bekezdés bc) pontjában szereplő „Általános tartalék”, valamint a 3. 
melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzata 2013. évi kiadásai” táblázat 1.3. 
„dologi és egyéb folyó kiadások sorának” terhére biztosítja. 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2013. augusztus 7. 
 

 
II. Határozat-tervezet 

 
.../2013.(...)  ÖH 
Pályázat benyújtása külterületi földutak 
karbantartásához szükséges gépek beszerzésére fejlesztésére 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Tanyafejlesztési program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi 
igénybevételének feltételeiről szóló 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet 2. § (3) 
bekezdés c) pontjában meghatározott tanyás térség külterületi földútjainak 
karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök 
beszerzése célra pályázatot nyújt be. 
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2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
pályázat dokumentáció részét képző költségvetés alapját a …………… árajánlata 
képezze. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
megítélt támogatási összeg 7 %-nak mértékéig személyi jellegű költségeket kíván 
elszámolni. 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz 
szükséges önerőt, …………… forint összeget Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) rendelet 
2. § (2) bekezdés bc) pontjában szereplő „Általános tartalék”, valamint a 3. 
melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzata 2013. évi kiadásai” táblázat 1.3. 
„dologi és egyéb folyó kiadások sorának” terhére biztosítja. 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2013. augusztus 7. 
 
 

III. Határozat-tervezet 
 
... /2013.(...) ÖH 
Szándéknyilatkozat tétele munkagépek 
közös használatára vonatkozóan 
 

 Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati forrásból 
beszerzendő eszközök, munkagépek közös üzemeltetésére szándéknyilatkozatot ír alá 
Felsőlajos Község Önkormányzatával az előterjesztés 5. melléklete szerinti célok 
megvalósításáért. Felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására. 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2013. augusztus 7. 
 
 
 
Lajosmizse, 2013. augusztus 5. 
 Basky András s.k. 
 polgármester 
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Előterjesztés 1. melléklete 
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Előterjesztés 2. melléklete 
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Előterjesztés 3. melléklete 
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Előterjesztés 4. melléklete 
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Előterjesztés 5. melléklete 
 

 
 

Szándéknyilatkozat 
 
 
 
 

Felsőlajos község és Lajosmizse város a külterületi földutak karbantartásának és rendszeres 
felújításának érdekében a következő szándéknyilatkozatot teszik: 

 
 
 

 
A felek kijelentik, hogy megbeszélésük alapján közös szándékukban áll nyertes pályázat 
esetén üzemeltetési szerződést kötni. 
 
Az együttműködés fő célja, hogy a két település külterületi földútjainak karbantartását, 
rendszeres felújítását biztosítsa mindkét település Önkormányzata. 
 
Ez a szándéknyilatkozat csupán a felek együttműködésének szándékát fejezi ki, és semmilyen 
kötelezettséget nem jelent a fentebb említett együttműködés létrehozása. 
 
Ez a szándéknyilatkozat két példányban készült, egy-egy példány mindkét félnek. 
 
 
 
 
Részünkről kelt: Részünkről kelt: 
 
Felsőlajos, 2013. ………. Lajosmizse, 2013. ………. 
 
 
 
 
 ..........................  ..........................  
 Juhász Gyula Basky András 
 Felsőlajos Község Önkormányzata Lajosmizse Város Önkormányzata 
 

 


