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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2021. július 26-i rendkívüli ülésére 
 
 
Tárgy: Döntés pályázat benyújtásáról a VP6-7.2.1.1-21 azonosítószámú pályázati kiírásra              
Ikt.sz.: LMKOH/9429-25/2021.   
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 78/2021. (VI. 15.) 
önkormányzati határozatában döntés született arról, hogy az önkormányzat pályázatot kíván 
benyújtani a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki 
térségekben - „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázati kiírásra, amelynek 
keretében a 0343 hrsz-ú külterületi közutat teljes hosszában, valamint a 0320 hrsz-ú 
külterületi közutat a 0343 hrsz-ú út végétől a meglévő szilárd burkolatú út végéig kívánja 
felújítani. Továbbá felhatalmazást kaptam a pályázat előkészítésére, a tervező és a 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítőjének kiválasztására. 

A szakmai munka elkezdődött, a tervező és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítő 
szakemberek kiválasztása megtörtént, amely tevékenységek elkészítése vonatkozásában a 
szerződések megkötésre kerültek. 

 
A pályázat összeállított szakmai tartalma alapján a projekt költségvetése az alábbiak szerint 
alakul: 
 

 
Bruttó Támogatás Önerő 

Általános költségek 17 863 300 Ft 14 945 708 Ft 2 917 592 Ft 
- Tervezés 8 826 500 Ft 6 360 748 Ft 2 465 752 Ft 
- Megvalósíthatósági 

tanulmány 2 971 800 Ft 2 823 210 Ft 148 590 Ft 
- Műszaki ellenőr 2 540 000 Ft 2 413 000 Ft 127 000 Ft 
- Közbeszerzés 2 540 000 Ft 2 413 000 Ft 127 000 Ft 
- Tájékoztatás és nyilvánosság 85 000 Ft 80 750 Ft 4 250 Ft 
- Projektmenedzsment 900 000 Ft 855 000 Ft 45 000 Ft 

Kivitelezés 300 057 149 Ft 285 054 292 Ft 15 002 857 Ft 
Projekt bekerülés összesen 317 920 449 Ft 300 000 000 Ft 17 920 449 Ft 

 
A fenti projekt költségvetés alapján a projekt összes költsége bruttó 317.920.449.- forint. A 
projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége bruttó 315.789.473.- forint. Az 
igényelt támogatás összege bruttó 300.000.000.- forint. A projekt teljes költségére 
vonatkozó önkormányzati önerő összege bruttó 17.920.449.- forint. Az önkormányzat az 
önerő összegét saját forrásból finanszírozza a 2022. évi költségvetési rendelete terhére. 

A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testület részére, hogy támogassák a 
pályázat benyújtását, amellyel sikeres pályázat esetén elérhető, hogy a külterületen élő 
lakosság életminősége jobb legyen. 

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

elé: 
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Határozat-tervezet 
 

…../2021. (…………….) ÖH 
Döntés pályázat benyújtásáról a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú pályázati kiírásra 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a VP6-
7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben 
– „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázati kiírásra az alábbi projekt 
tartalommal: 
 

a.) A projekt címe: „Lajosmizse város külterületi helyi közútjainak fejlesztése” 
 

b.) A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi száma: 
 
ba.) Lajosmizse, 0320 hrsz-ú külterületi út (a 0343 hrsz-ú úttól a meglévő szilárd 
burkolatú út végéig), 
bb.) Lajosmizse, 0343 hrsz-ú külterületi út. 

 
 

c.) A projekt összes költsége 317.920.449.- forint. 
 

d.) A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége 315.789.473.- forint. 
 

e.) Az igényelt támogatás összege 300.000.000.- forint.  
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a projekt teljes 
költségére vonatkozó önkormányzati önerő összegét, azaz 17.920.449.- forintot saját 
forrásból biztosítja.  

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

vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén a 2. pontban megjelölt 
önkormányzati önerő összeget a 2022. évi költségvetési rendeletében elkülöníti.  

 
4.) 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. 

 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2021. július 26. 
 
 
Lajosmizse, 2021. július 22. 
  
                       Basky András sk. 
                                                                                               polgármester  


