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Előterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2018. október 18-i ülésére 

 
Tárgy: Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 

támogatására elnyert keretösszeg felhasználása 
 
Ikt.sz: LMKOH./413-11/2018. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 A 137/2017. (IX. 21.) önkormányzati határozattal döntés született az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatására elnyert 200 millió forintos támogatásból megmaradt 32.573.039.- forint 
felhasználásáról, mely szerint prioritást élvez a Kodály Zoltán utca Bartók Béla utcától a 
Kodály közig terjedő szakaszának szilárd burkolattal történő ellátása a rendelkezésre álló 
forrás erejéig. 
 Az új út építésének tervezése lezárult, az engedélyeztetése azonban még mindig 
folyamatban van, hiszen a Kodály Z. utca nem csak önkormányzati, hanem a MÁV ZRT. 
tulajdonában lévő ingatlanokon is keresztülhalad. 
 A támogatás felhasználásának végső határideje 2018. december 31. napja. A pályázati 
felhívás előírja, hogy a támogatás csak önkormányzati tulajdonú belterületi úton megvalósuló 
fejlesztésre használható fel. 
 A támogatás felhasználásnak biztonsága érdekében a Kodály utcai útépítés 
engedélyeztetése 2 ütemre lett szétbontva: 1. ütem: Bartók B. – Liszt F. utcák közötti szakasz, 
2. ütem: Liszt F. – Kodály köz közötti szakasz. 
 Az 1. ütem megvalósítása a támogatás felhasználásnak idejében meg tud történni, a 2. 
ütem azonban már csak ezt követően valósítható meg. 
 A 2018-ban már elkészült és támogatható fejlesztések javaslom, hogy kerüljenek 
elszámolásra a támogatás terhére. 
 Fentiekre tekintettel a 200 millió forintos támogatási összeg felhasználására az 
alábbiak szerint teszek javaslatot: 
2017. évi teljesítés: 
- kivitelezés: ........................ 160.845.504.- Ft 
- tervezés: ................................ 4.676.457.- Ft 
- közbeszerzés: ........................ 1.905.000.- Ft 
2018. évi teljesítés: 
- kátyúzás .............................. 11.104.240.- Ft 
- temetőközlekedési útépítés .... 5.826.981.- Ft 
- urnafal-kerítés építése............ 3.658.607.- Ft 
- településrendezési terv mód. ..... 419.100.- Ft 
- Kodály utca útépítés ............ 11.564.111.- Ft 
összesen ________________ 200.000.000.- Ft 
 
 
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
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Határozat-tervezet 
...../2018. (…..) ÖH. 
Adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására 
kapott összeg felhasználása 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatására elnyert 200 millió forintos támogatás terhére az alábbi fejlesztési 
tételeket számolja el: 
2017. évi teljesítés: 
- kivitelezés: .......................... 160.845.504.- Ft 
- tervezés: .................................. 4.676.457.- Ft 
- közbeszerzés: .......................... 1.905.000.- Ft 
2018. évi teljesítés: 
- kátyúzás ................................ 11.104.240.- Ft 
- temetőközlekedési útépítés ...... 5.826.981.- Ft 
- urnafal-kerítés építése ............. 3.658.607.- Ft 
- településrendezési terv mód........ 419.100.- Ft 
- Kodály utca útépítés .............. 11.564.111.- Ft 
összesen _________________ 200.000.000.- Ft 
 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a határozat 1) pontjában meghatározott fejlesztési célok szerint a 
Támogatási Szerződés módosítására. 

Határidő: 2018. október 18. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
 
Lajosmizse, 2018. október 10. 
         Basky András s.k. 
             polgármester 


