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Döntés pályázat benyújtásáról a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázati kiírásra 
  

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Felsőlajos Község 
Önkormányzatával konzorciumi együttműködési megállapodás keretében pályázatot 
nyújt be a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú, „A vidéki térségek kisméretű 
infrastruktúrájának  és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – Külterületi helyi 
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati kiírásra az 
alábbi projekt tartalommal: 
 

a.) A projekt címe: „Lajosmizse és Felsőlajos települések külterületi közútjainak 
fejlesztése, és az önkormányzati külterületi utak kezeléséhez szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése” 

 
b.) A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi száma: 

 
ba.) Lajosmizse, 0260/2 hrsz-ú külterületi út, 
bb.) Lajosmizse, 0271 hrsz-ú külterületi út, 
bc.) Felsőlajos, 035 hrsz-ú külterületi út, 
bd.) Felsőlajos, 046 hrsz-ú külterületi út, 
be.) Felsőlajos, 050 hrsz-ú külterületi út. 

 
c.) A projekt által az önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges, beszerzendő erő- és munkagépek: 
 

ca.) Lajosmizse Város Önkormányzata részére: 
 

caa.) Chery-Zoomlion RK504 EC fülkés traktor, 
cab.) GardenGo SP 200 hótolólap, 
cac.) COSCO PS 500 típusú sószóró, 
cad.) GardenGo TMC-180 szárzúzó, 
cae.) GardenGo AGL 165 padkakasza 

 
cb.) Felsőlajos Község Önkormányzata részére: 
 

cba.) Chery-Zoomlion RK504 EC fülkés traktor, 
cbb.) GardenGo SP 200 hótolólap, 
cbc.) COSCO PS 500 típusú sószóró, 
cbd.) CZTL 250 vonólap (gréder), 
cbe.) GardenGo TMC-180 szárzúzó, 
cbf.) GardenGo AGL 165 padkakasza. 



d.) A projekt összes költsége 107.052.884.- forint. 
 

e.) A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége 107.052.884.- forint. 
 

f.) Az igényelt támogatás összege 80.289.663.- forint.  
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete konzorciumot hoz létre a 
projekt megvalósítása érdekében Felsőlajos Község Önkormányzatával és 
felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadásához szükséges Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás aláírására. 
 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a projekt teljes 
költségére vonatkozó önkormányzati önerő összegéből, azaz 26.763.221.- forintból 
Lajosmizse Város Önkormányzatára eső önkormányzati önerő részt, azaz 16.506.310.- 
forintot saját forrásból biztosítja. A fennmaradó önkormányzati önerő összeget, azaz 
10.256.911.- forintot Felsőlajos Község Önkormányzata biztosítja saját forrásból. 

 
4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra 

vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén a 3. pontban megjelölt Lajosmizse 
Város Önkormányzatára eső önkormányzati önerő összeget a 2017. évi költségvetési 
rendeletében elkülöníti.  

 
5.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert – Felsőlajos község polgármesterével együttműködve - 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. 
 

6.) Lajosmizse Város Önkormányzata visszavonja a „Döntés pályázat benyújtásáról a 
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázati kiírásra” tárgyú, 167/2016. (XII. 15.) 
önkormányzati határozatát. 

 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2017. január 26. 
 
Kihagyva a kihagyandókat! 

Kmf. 
 

  Basky András sk.          dr. Balogh László sk. 
    polgármester        jegyző  
       
 
A kivonat hiteles! 
 
Lajosmizse, 2017. január 26. 
 
 
 
Almási Anita Ildikó 
titkársági ügyintéző 


