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Elıterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2014. január 30-i ülésére 
 
Tárgy:  Iskola-tó további fejlesztésével kapcsolatos irányvonalak meghatározása 
Ikt.sz.: I./25/7/2014. 
 
  

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 A DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 azonosító számú, „Lajosmizse város vízvédelmi 
rendszerének fejlesztése” címő pályázat (továbbiakban: belvizes pályázat) keretében a Lajosmizse 
708/5 hrsz.-on lévı Iskola-tó fejlesztése megkezdıdött 2013. szeptember 01. napján. A pályázat a tó 
kapcsán kizárólag a kotrási munkálatokat, a bevezetıpontoknál a környezetvédelmi víztisztító 
mőtárgyak beépítését és a kivezetı pontnál a zsilip beépítését foglalja magában. Ezek a munkálatok a 
kivitelezıvel kötött szerzıdés értelmében várhatóan 2014. március 31. napjáig befejezıdnek. 
 
 Az Iskola-tó fejlesztése kapcsán már 2002. évben elkészült az elsı terv, melyet Nagy Ágnes 
táj- és kertépítész készített. 
 
 2008. évben a Farkas Építésziroda Kft. Nagy Ágnes tervét beintegrálva, a településrendezési 
szempontokat is szem elıtt tartva egységes tervet készített a város központjának kialakítására. 
 
 2013 májusában lakossági fórum keretében tájékoztatást kaptak a lakosok a tóval kapcsolatos 
fejlesztési elképzelésekrıl. A lakosság által javasolt fejlesztési elemek is szerepelnek az alábbiakban. 
 
 A belvizes pályázat keretében elvégzett kotrás után a tó partvonala már nem egyezik meg a 
2002-es és 2008-as tervekkel, így szükségszerő az Iskola-tó vonatkozásában a 2008-as tervet 
átdolgozni. A kotrás utáni partvonalról készült helyszínrajz az elıterjesztés mellékletét képzi. 
 
 A szerzıi jogokra való tekintettel a tervet célszerő a Farkas Építésziroda Kft.-vel 
átdolgoztatni. Most lehetıség van újragondolni a tó hosszú távú funkcióját és így annak további 
fejlesztését, alakítását. 
 
 Az eddig átgondolt elemek, melyeket szerepeltetni lehet a terven: 

• közvilágítás kialakítása a tó körül, 
• szilárd burkolatú gyalog/kerékpárút kialakítása a körüljárhatóság érdekében (nyomvonal 

meghatározása), 
• futópálya kialakítása, 
• sportolási lehetıséget biztosító területek kialakítása: 

� ping-pong asztalok elhelyezése, 
� szánkózó domb kialakítása, 

• tanösvény kialakítása a szikes tó élıvilágának bemutatása céljából, 
• kilátó építése, 
• rendezvényterület kialakítása (infrastruktúra kiépítése) 
• kiszolgáló épület létesítése. 

 
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet elfogadásra teszek javaslatot: 
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Határozat-tervezet 
.../2014. (...) ÖH. 
Iskola-tó fejlesztésével kapcsolatos tervek 
elkészítésére megbízás 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az Iskola-tó tervének átdolgozására, a határozat 2. pontjába foglalt új elemekkel való 
kibıvítésére kérjen árajánlatot a Farkas Építésziroda Kft.-tıl, majd azt terjessze a 
Képviselı-testület elé.  

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az alábbi elemeket határozza 

meg az Iskola-tó fejlesztésére kidolgozandó terv vonatkozásában: 
• közvilágítás kialakítása a tó körül, 
• szilárd burkolatú gyalog/kerékpárút kialakítása a körüljárhatóság érdekében (nyomvonal 

meghatározása), 
• futópálya kialakítása, 
• sportolási lehetıséget biztosító területek kialakítása: 

� ping-pong asztalok elhelyezése, 
� szánkózó domb kialakítása, 

• tanösvény kialakítása a szikes tó élıvilágának bemutatása céljából, 
• kilátó építése, 
• rendezvényterület kialakítása (infrastruktúra kiépítése) 
• kiszolgáló épület létesítése. 
• ......................................  

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2014. január 30. 
 
 
 
Lajosmizse, 2014. január 22. 
 
 Basky András s.k. 
 polgármester 
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Elıterjesztés melléklete 

 


