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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. április 28-i ülésére 
 
Tárgy: Döntés a pályázat benyújtásáról a „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati 

felhívással kapcsolatosan 
 
Ikt.sz.: LMKOH/4176-4/2022.   
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2021. december 02-án megjelent a 
TOP_Plusz-1.2.3-21 azonosító számú, „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás. 
A teljes pályázati felhívás és az azzal kapcsolatos dokumentumok a 
https://www.palyazat.gov.hu/top-plusz-123-21-belterleti-utak-fejlesztse-1 elérhetőségen 
megtalálhatóak. 

Támogatási kérelmet önállóan a települési önkormányzatok nyújthatnak be. A 
pályázati felhívásra támogatási kérelmet 2022.03.01-től 2022.04.29-ig, és 2022.10.03-tól 
2022.12.15-ig terjedő időszakokban lehet benyújtani. A támogatás maximális mértéke az 
Európai Unióval elszámolható összköltség 100 %-a. A maximálisan megigényelhető 
támogatás összege 50 millió forint. 
  Jelen felhívás keretében az önállóan támogatható tevékenység az önkormányzati 
tulajdonú belterületi B.V. tervezési osztályba sorolt gyűjtőutak (két forgalmi sáv szélessége 
6.00 méter), valamint a B.VI. tervezési osztályba sorolt kiszolgáló-, lakó- és vegyes 
használatú utak (két forgalmi sáv szélessége 5.50 méter) építése, korszerűsítése, felújítása. 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek az 
akadálymentesítés, valamint a nyilvánosság biztosítása. Választható, önállóan nem 
támogatható tevékenységek között szerepel a csapadékvíz-elvezetés kiépítése, 
forgalomtechnikai tevékenységek, komplex terület-előkészítési munkák stb. 
 A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított legfeljebb 36 hónap áll 
rendelkezésre. A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának 
kezdete 2021.01.01. és vége 2029.06.29. 
 A pályázati felhívással kapcsolatosan a Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati 
Irodájának munkatársai a szakmai munkát elkezdték, valamint 2022. március 31-én a pályázat 
műszaki tartalmával kapcsolatosan a Képviselő-testület tartott egy egyeztető megbeszélést. A 
pályázati felhívás előírásait szem előtt tartva az egyeztető megbeszélés eredményeként a 
Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítására tettek 
javaslatot a megbeszélésen résztvevő testületi tagok. 
 A pályázati felhívás alapján két időszakban lehet benyújtani a támogatási kérelmet, de 
a folyamatos áremelkedések okán javaslom a 2022.03.01-től 2022.04.29-ig terjedő 
időszakban a pályázatot beadni. 

A pályázatot az önkormányzatnak konzorciumi együttműködésben kellene benyújtania 
a BKMFÜ Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-vel (továbbiakban: 
BKMFÜ). 

A pályázati felhívás alapján a teljes beruházás összegéhez mérten (bruttó 50 millió 
forint) két költségtípus számolható el: az átalány költségek 6,542 % és a valós költségek 
93.458 % mértékben.  

Az átalány költségekhez tartozik a megalapozó dokumentum elkészítésének költsége, 
a közbeszerzés költsége, a kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége, a műszaki 
ellenőri szolgáltatás díja, és a projektmenedzsment költsége.  
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A megalapozó dokumentumot a BKMFÜ ezen pályázat keretében díjtalanul készíti el, mivel 
annak elkészítésének költségét egy általuk elnyert másik pályázatból finanszírozzák. Az 
átalány költségekre bruttó 3.271.028.- forint támogatási összeg hívható le. 

A valós költségekhez tartoznak a műszaki dokumentáció költségei - amely 
dokumentációba beletartozik az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat költsége is - és az 
építéshez tartozó költségek. A valós költségekre bruttó 46.728.972.- forint támogatás 
hívható le. 

A fenti fejlesztési elemeket figyelembe véve a projekt költségvetése az alábbiak 
szerint alakul bruttó forintban (jelen költségvetés tervezet tájékoztató jellegű, amely a 
pályázat benyújtásáig változhat): 

 
Tevékenység Költség típus Tevékenység díja 

Megalapozó dokumentum Átalány 0.- Ft 
Közbeszerzés Átalány 1.270.000.- Ft 

Tájékoztatás és nyilvánosság Átalány 11.028.- Ft 
Műszaki ellenőrzés Átalány 500.000.- Ft 

Projektmenedzsment (külső)- Konzorciumi formában Átalány 1.250.000.- Ft 
Projektmenedzsment - belső Átalány 240.000.- Ft 
Átalány költségek összesen: - 3.271.028.- Ft 

Műszaki dokumentáció költségei Valós 2.500.000.- Ft 
Építéshez kapcsolódó költségek Valós 44.228.972.- Ft 

Valós költségek összesen: - 46.728.972.- Ft 
Projekt összes költsége: - 50.000.000.- Ft 

 
A fentiek alapján arra kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen 

támogatni a pályázat benyújtását, amely fejlesztéssel a lajosmizsei lakosság számára a 
Széchenyi utcában biztonságosabb lesz a közlekedés, valamint a felújított útszakaszon 
gyorsabb, komfortosabb lesz a szolgáltatások elérése. 
 

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület 
elé: 

Határozat-tervezet 
 

…../2022. (…………….) ÖH 
Döntés pályázat benyújtásáról a TOP_Plusz-1.2.3-21 azonosító számú 
pályázati kiírásra 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
TOP_Plusz-1.2.3-21 azonosító számú, a „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati 
kiírásra bruttó 50.000.000.- forint 100 %-os támogatási intenzitású támogatási 
összegre a Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának 
felújítása vonatkozásában. 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázat előkészítésére, 
a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a 
pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói 
Okirat megkötésére és a pályázat megvalósításával kapcsolatosan a jövőben felmerülő 
dokumentumok előkészítésére és aláírására. 
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3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete konzorciumot hoz létre a 
projekt megvalósítása érdekében a BKMFÜ Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft-vel és felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadásához 
szükséges Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására. 

 
 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2022. április 28. 
 
 
 
Lajosmizse, 2022. április 21. 
 
 
 
                       Basky András sk. 
                                                                                               polgármester                                               
 
 


