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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. július 12-i rendkívüli ülésére 
 
 
Tárgy: Beruházási helyszín kiválasztása új bölcsőde létesítésére vonatkozóan 
 
Ikt.sz.: LMKOH/2498-6/2019. 
 
 
 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A 70/2019. (VI.20.) határozattal döntés született a TOP-1.4.1-19 azonosító számú, 
„Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati kiírásra egy maximum 3 csoportos 
(maximum 42 férőhelyes) új bölcsőde létesítésére irányuló pályázat benyújtására. A beruházás 
helyszíneként a Mizsei út végén lévő 708/10 és 841/6 hrsz-ú területek kerültek kijelölésre 
azzal, hogy a két helyszín közül a tervező által optimálisabbnak tartott területeken kerüljön 
megtervezésre az új bölcsőde. 
 

A Szimmetria Plusz Bt. által elkészített műszaki dokumentáció az előterjesztés 1. 
mellékletét képzi, melyben minden terület esetében megjelölésre kerültek az előnyök és a 
hátrányok egyaránt. 

 
Az előterjesztés 2. mellékletében lévő táblázatba összesítettük az új bölcsőde 

telepítésének helyszínére vonatkozó előnyöket-hátrányokat. 
 
A melléklet dokumentációkat áttekintve, a tervező véleményét kikérve javaslom, hogy 

az új bölcsőde megvalósítására a Mizsei utca, 841/6 hrsz-ú (sportpálya melletti terület) ingatlan 
kerüljön megjelölésre. 

 
A pályázat benyújtásához szükséges előkészítő munkafolyamatok során felmerülő 

feladatok ellátására további források hozzárendelése szükséges, melyet a költségvetési rendelet 
módosításával kapcsolatos napirend tartalmaz. 

  
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezet elfogadására teszek javaslatot: 
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Határozat-tervezet 
…../2019. (….) ÖH. 
Új bölcsőde létesítésére ingatlan kijelölése 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-
1.4.1-19 azonosító számú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című 
pályázati kiírásra benyújtandó támogatási kérelem keretében megvalósítandó új 
bölcsőde helyszínének a Lajosmizse 841/6 hrsz-ú ingatlant jelöli meg. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. július 12. 
 
 
Lajosmizse, 2019. július 10. 
 
 Basky András s.k. 
 polgármester
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Előterjesztés 1. melléklete 
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Előterjesztés 2. melléklete 
 
Mindhárom lehetséges változatnak egyaránt  
ELŐNYE, hogy  

- meglévő útról csendes, csillapított forgalmú útról megközelíthető mind a használók, mind a 
gazdasági forgalom számára;  

- előnyös tájolással kialakíthatók az épületek; 
- a településszerkezetben központi, de nem már jelenleg is zsúfolt helyszínt jelentenek; 
- a tó vízlevezető csatornája rendezett állapotában emeli a természeti környezeti értéket 

(„patakmeder”), rendezetlenül rontja a területek használhatóságát. 
 
HÁTRÁNYA, hogy  

- a rendezési tervet módosítani kell,  
- a megközelítést biztosító utat ki kell alakítani, lehetőleg burkolattal ellátni. 

 I. VERZIÓ 
Bánk bán utca 

708/10 hrsz, csatornán 
túl  

II. VERZIÓ 
Május 1. út 

708/10 hrsz, csatornán 
innen  

III. VERZIÓ 
Mizsei utca 

841/6 hrsz, sportpálya 
után  

BŐVÍTHETŐSÉG 

ELŐNY: 
több ütemben lehetséges 
4-6 csoportra  

ELŐNY: 
lehetséges 4 csoportra. 
További bővítés a csatorna 
áthelyezésével, önálló 
épületben lehetséges.  

ELŐNY: 
több ütemben lehetséges 4-
6 csoportra 

HATÁS A 
VÁROSKÉPRE, 
TERMÉSZETI 
KÖRNYEZETRE 

ELŐNY: 
Bánk bán utcai 
féloldalas beépítést 
befejezi, a tó természeti 
környezetére minimális 
hatással van.  

A tó előnyös vizuális 
lezárását jelentené, bár a 
meglévő társasházaknál 
alacsonyabb épületben. 
A városháza középületi 
ellenpontja, bár elsősorban a 
Mizsei utca felől érvényesül. 
HÁTRÁNY 
A tó természeti környezetét 
beszűkíti.  

A középület elhelyezkedése 
kevéssé hangsúlyos. 
Ezen a területen a bölcsőde 
helyett egy sorházi 
teleksorral dinamikát 
lehetne adni a terület 
fejlesztésének, ami 
önkormányzati bevételt is 
jelentene akár további 
területszerzésekhez. 

EGYÉB 

ELŐNY: 
meglévő földút 
HÁTRÁNY: 
a vízlevezető csatorna 
nyomvonalát módosítani 
kell 
meglévő vendéglátó 
egység tekintetében 
kártalanítási igény 
keletkezik (viszont így a 
városképet és a 
rendeltetést zavaró 
egység megszűnik)  

ELŐNY: 
a lefojtott termálkút 
hasznosíthatóságának elvi 
lehetősége  

HÁTRÁNY: 
a terep rendezetlen jelentős 
földmunka várható 

 
 


