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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 2016. február 25-i ülésére 
 
Tárgy: Pályázati lehetőség városi zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciójához 
 
Ikt.sz.: LMKOH/697/10/2016. 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

2016 januárjában megjelent a TOP-2.1.2-15 kódszámú, Zöld város kialakítása című 
pályázati felhívás. A projekt célja olyan fejlesztések megvalósítása, melyek a városi 
közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítását célozzák meg. Fontos, hogy 
a beavatkozás alkalmassá tegye a területeket a családok és a fiatalok számára szabadidejük 
hasznos eltöltésére, miközben a fejlesztések a környezeti fenntarthatóság követelményeit 
szolgálják, a városi zöld környezet megteremtéséhez és ezek gazdaságos fenntartásához 
hozzájáruljanak. 

A pályázati felhívás elérhető az alábbi linken keresztül: 
https://www.palyazat.gov.hu/node/57269 

2008-ban Farkas Gábor építész elkészítette és a Képviselő-testület jóváhagyta a 
Városközpont (Mizsei utca, Dózsa György út, Ceglédi út és Május 1. utca közötti terület) 
rendezési tervét, majd 2015. évben az Iskola-tó vázlattervét. E tervek által meglévő 
információk és a pályázati felhívás alapján összeállítottunk egy listát, mely a pályázat alapján 
megvalósítható fejlesztési elképzeléseket tartalmazza az Iskola-tó, a Városház tér, a Központi 
Park, az 5. számú főút melletti területek, a Piactér és a Ceglédi út vonatkozásában: 

 
I. Városközpont 

1. Iskola-tó (Farkas Gábor 2015. évi tervei alapján) 
 Séta- és kerékpárút építése 
 Tanösvény kialakítása 
 Kandeláberes közvilágítás a tó körül 
 Ivókút kialakítása vízlekötéssel 
 Vízi színpad és rendezvénytér kialakítása 
 Játszótér kialakítása, játszóeszközök telepítése 
 Sporttér, utcai kosárlabda pálya kialakítása 
 Kilátó építése és környezetének térburkolása 
 Kültéri fitnesz eszközök beszerzése és elhelyezése 
 Kerti padok beszerzése és elhelyezése 
 Május 1 utca merőleges csatlakozása a Mizsei utcára, zúzott köves út 

kialakítása 
 Növénytelepítés, faültetés és füvesítés a tó körül 
 Járda és kerékpárút a Mizsei utcán 

2. Városház tér, Sétáló utca, Régi Városháza udvara és Attila utca fejlesztése, 
felújítása 
 Térburkolás 
 Közvilágítás kiépítése 
 Növénytelepítés 
 Parkolók és gyalogátkelő helyek kialakítása 
 Csapadékvíz elvezetés 
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3. Központi Park felújítása 
 Járdák, térburkolatok kialakítása, felújítása 
 Kerti padok beszerzése és elhelyezése 
 Növénytelepítés, faültetés, füvesítés 
 Kerékpárút felújítása 

4. Az 5. számú főút melletti városközponti területek fejlesztése (az út széle és a járda 
közötti terület) 
Páros oldalon a Wesselényi utcától a Kazinczy utcáig terjedő szakasz 
Páratlan oldalon a Deák Ferenc utcától a Bajza utcáig 
Amennyiben a pályázat pénzügyi keretei lehetővé teszik, célszerű lenne a fejlesztést a  
páros oldalon az Árpád utcáig, a páratlan oldalon a Hunyadi utcáig megvalósítani. 
 Kerékpárút felújítása 
 Leállósáv felújítása 
 Csapadékvíz elvezetés 
 Növénytelepítés 
 Díszfák ültetése 
 Buszvárók építése, környezetük rendezése 

 
II. Piactér és a hozzá vezető Szent Lajos utca felújítása 

5. Szent Lajos utca 
 Az utca páros oldalán járda építése kiegészítő kerékpárút sávval 
 Növénytelepítés, egységes fasor telepítése, füvesítés 

6. Piactér és közvetlen környezetének felújítása 
 Zöldségpiac középső részének lefedése 
 Csapadékvíz elvezetés 
 Ruhapiac területén lévő nyitott pavilonok felújítása 
 Zárt árusító pavilonok cseréje 
 Kerítés felújítása és új kerítés építése 
 Térfigyelő kamerarendszer kiépítése (jelenlegi hálózat bővítése) 
 Térburkolat építése 
 MÁV területének (Kisállomás) megvásárlása 
 Piactéri vizesblokk és iroda teljes felújítása 
 Piac közvetlen környezetében parkolók építése 

 
III. Ceglédi út felújítása 

 Az iskola és az új sportcsarnok körüli területek rendezése, járda építése a tó 
irányába 

 
A pályázat összeállítása vonatkozásában szükséges az előkészítés, az egyeztetés, 

állásfoglalások bekérése, tárgyalások lefolytatása és a tervezés megkezdése annak 
érdekében, hogy a támogatási kérelem határidőben, kellően alapos előkészítéssel benyújtásra 
kerülhessen. 

 
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetek elfogadására teszek javaslatot. 
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I. Határozat-tervezet 
 

…../2016. (….) ÖH. 
Fejlesztési terület meghatározása Lajosmizse 
város központi övezeteinek fejlesztése kapcsán 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15 
kódszámú pályázat előkészítése vonatkozásában az alábbi fejlesztési terülteket 
határozza meg: 
…………………………………. 
…………………………………. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. február 25. 
 

II. Határozat-tervezet 
 

…../2016. (….) ÖH. 
A városközpont fejlesztése kapcsán 
irányvonalak meghatározása 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a TOP-2.1.2-15 kódszámú pályázat vonatkozásában kérjen 
be árajánlatokat a tervezésre, majd – amennyiben a beérkezett ajánlatok alapján 
a tervezés nem esik a közbeszerzési törvény hatálya alá - a legkedvezőbbel 
kösse meg a tervezési szerződést. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat előkészítése érdekében a pályázati dokumentáció 
összeállításához szükséges tárgyalások lefolytatására és az ezzel kapcsolatos 
intézkedések megtételére, valamint állásfoglalások beszerzésére, majd az 
elkészített dokumentációt terjessze a Képviselő-testület elé. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. február 25. 
 
 
 
Lajosmizse, 2016. február 18. 
 
 
 
 
 Basky András s.k. 
 polgármester 


