
Lajosmizse Város 
Önkormányzata 

KIVONAT 
 

a Képviselı-testület 2016. június 23-i ülésének jegyzıkönyvébıl 
 
Kihagyva a kihagyandókat! 
 
88/2016. (VI.23.) ÖH. 
Önkormányzati fejlesztések támogatásával 
kapcsolatos pályázat benyújtása 

 
 Határozat 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az adósságkonszolidációban nem 

részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása címő pályázati kiírásra 2016. 
évben az alábbi célterületekre, valamint mőszaki tartalomra vonatkozva kíván pályázatot 
elıkészíteni: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pályázati cél Fejlesztés megnevezése 

1. 
a település belterületén 
út, híd vagy járda építése, 
felújítása, karbantartása 

útburkolat  felújítása 2.108 m hosszban, 
10. 543 m2 felületen az alábbi utcákban: 
- Petıfi u. (Jókai – Mizsei u. között) 
- Damjanich u. (Penny üzlet – Bajcsy u. között) 
- Ságvári u. (Május 1. – Kölcsey u. között) 
- Telepi u. (felújítatlan szakaszok) 
- Deák F. u. (Kossuth – Bajcsy u. között) 
- Béke u. eleje Dózsa Gy. út felöl 
- Bajcsy u. (Hunyadi – Batthyány u. között) 
- Kossuth u. (Telepi – Juhász Gy. u. között) 
- Görgey u. (Dózsa Gy. – Petıfi u. között) 
- Bajza u.  
- Bethlen Gábor u. 
- Németh László u. (új rész elıtti szakasz) 
- Vasút u. (mart aszfalttal történı feltöltés) 

2. 
a település belterületén 
út, híd vagy járda építése, 
felújítása, karbantartása 

járda  burkolat felújítás 1.503 m hosszban, 2.855,7 m2 
felületen az alábbi szakaszokon: 

Dózsa Gy. út páros oldala: 
- Árpád – Kálvin u. között 
- Kazinczy – Jókai u. között 

Dózsa Gy. út páratlan oldala 
- Vörösmarty – Damjanich u. között 
- Deák – Rákóczi u. között 

Mizsei út: Egészségház - Társasházak közötti szakasz 

3. 

belterületi vízrendezési és 
csapadékelvezetési 
rendszer kiépítése, 
felújítása 

belvízelvezetı árkok burkolása, új átemelı építése az 
alábbi utcákban: 

- Juhász Gy. u. 
- Orgona u. 
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2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
határozat 1) pontjában meghatározott fejlesztési célokra vonatkozóan készítse elı a 
pályázatot, majd terjessze a képviselı-testület elé. 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2016. június 23. 

 

Kihagyva a kihagyandókat! 
 

Kmf. 
 

  Basky András sk.          dr. Balogh László sk. 
    polgármester                     jegyzı 
 
A kivonat hiteles! 
 
Lajosmizse, 2016. június 23. 
 
 
Kollárné Rıfös-Horvát Edit  
titkársági ügyintézı 


