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Elıterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2012. február 09-i ülésére 

 
Tárgy:  Pályázat benyújtása a „Lajosmizse „Meserét” Óvoda fejlesztése, bıvítés – 

korszerősítés” címő DAOP-4.2.1-11 azonosító számú pályázati kiírásra 
 
Ikt.sz: I./41/23/2012. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 123/2011. (IX. 14.) 
határozata alapján megbízott, hogy a DAOP-4.2.1-11 azonosító számú, „Nevelési 
intézmények fejlesztése” címő pályázati kiírással kapcsolatosan a szakmai munkát 
folytassam, továbbá hogy szakmai munkacsoportot hozzak létre a pályázati anyag 
elkészítéséhez. A szakmai munkacsoport megalakult a Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsıde, valamint a Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 
munkatársaiból. 

2011. év decemberében kiválasztott esélyegyenlıségi szakértı, és a tervezı 
elkészítette határidıben a pályázathoz kötelezıen csatolandó Közoktatási Esélyegyenlıségi 
Helyzetelemzést, Intézkedési Tervet, valamint az engedélyes szintő tervdokumentációt. 

  
A pályázati költségvetés összeállítása után az alábbi táblázat szerint alakult a pályázat 
forrásösszetétele: 
 

Megnevezés Nettó adatok 
forintban 

ÁFA forintban Bruttó adatok 
forintban 

A DAOP forrásból 
igényelt támogatás 
összege 

157 117 112 42 382 588 199 500 000 

Elszámolható költség 165 386 433 44 613 567 210 000 000 
Saját erı, amely áll: 8 269 322 2 230 678 10 500 000 

8 269 322 2 230 678 10 500 000 
- - - 

- saját forrás 
- hitel 
- egyéb - - - 

Teljes beruházási 
összköltsége 

165 386 433 44 613 567 210 000 000 

 
 

Nyertes pályázat esetén a fejlesztés során a következı helyiségekkel bıvülne a 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde székhely intézménye (6050 
Lajosmizse, Attila u. 6.): három új foglalkoztató szoba a hozzá tartozó mosdókkal és 
öltözıkkel, tornaszoba szertárral, orvosi szoba elkülönítıvel, logopédiai-fejlesztı szoba, egy 
dolgozói öltözı fürdıvel és mosdóval, takarítószertár, egy elıtér aulával és folyosóval, egy 
akadálymentes mosdó. Továbbá az újonnan kialakított épületrész eszközökkel (berendezési 
tárgyak, játékok) való ellátását támogatja a pályázat. A végrehajtott infrastrukturális 
beruházás esetén a beruházás minden tevékenység-elemének végrehajtása során 
érvényesítésre kerültek az energiahatékonysági korszerősítés szempontjai, amely többek 
között kazán cserét, és szolárrendszer kiépítését jelenti. 
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Jelen állapot szerint a pályázat 2012. január 16-tól április 02-ig nyújtható be, de mivel 

a pályázati adatlap kitöltéséhez szükséges kitöltı program az elıterjesztés elkészítésekor sincs 
feltöltve az NFÜ oldalán, így várható, hogy kitolódik a pályázat benyújtásának határideje a 
Közremőködı Szervezet tájékoztatása alapján. 

A szakmai munkacsoport elızetes tervei szerint 2012. március hónap elején szeretné a 
pályázatot benyújtani, de ez az idıpont természetesen attól függ, hogy a kitöltı programot 
mikor töltik fel a pályázati adatlaphoz. 

A pályázat elkészültét követıen korábbi tájékoztatásomnak megfelelıen a HBF 
Hungaricum Kft. részére minıségbiztosítás céljából továbbítjuk a pályázati dokumentációt, 
amelynek költsége nettó 160 000.- forint + ÁFA, azaz bruttó 203 000.- forint.  
 
  Fentiek figyelembevételével az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem T. Képviselı-
testület elé: 
 

I.  Határozat-tervezet 
 

…../2012. (…………….) ÖH 
Pályázat benyújtása a „Lajosmizse „Meserét” Óvoda fejlesztése, bıvítés – korszerősítés”  
címő DAOP-4.2.1-11 azonosító számú pályázati kiírásra 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és 
Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztor önkormányzata pályázatot 
nyújt be a Dél-alföldi Operatív Program keretében kiírt „Nevelési intézmények 
fejlesztése” címő DAOP-4.2.1-11 azonosító számú pályázatra. 

 
2.) A megvalósítás helyszíne a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 

Bölcsıde 6050 Lajosmizse, Attila utca 6. szám alatti székhely intézménye. A 
fejlesztéssel a 703-as helyrajzi számú ingatlanon elhelyezkedı épület egység érintett. 
A projekt címe: Lajosmizse „Meserét” Óvoda fejlesztése, bıvítés – korszerősítés. 

 
3.) A fejlesztés forrásösszetétele:  

 
Megnevezés Nettó adatok 

forintban 
ÁFA forintban Bruttó adatok 

forintban 
A DAOP forrásból 
igényelt támogatás 
összege 

157 117 112 42 382 588 199 500 000 

Elszámolható költség 165 386 433 44 613 567 210 000 000 
Saját erı, amely áll: 8 269 322 2 230 678 10 500 000 

8 269 322 2 230 678 10 500 000 
- - - 

- saját forrás 
- hitel 
- egyéb - - - 

Teljes beruházás összes 
költsége 

165 386 433 44 613 567 210 000 000 
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4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a fejlesztéshez szükséges 
saját erıt, bruttó 10 500 000.- forintot a 2012. évi költségvetésrıl szóló rendeletében a 
….. melléklet …. sor terhére biztosítja. 
 

5.)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete vállalja, hogy nyertes 
pályázat esetén az önkormányzati önrész összegét - bruttó 10 500 000.- forint - a 2012. 
évi költségvetésben elkülöníti. 
 

6.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a gesztor 
önkormányzat polgármesterét a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelıen a 
pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a 
pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerzıdés megkötésére. 

 
 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2012. február 09. 
 
 

II.  Határozat-tervezet 
 

…../2012. (…………….) ÖH 
Döntés a „Lajosmizse „Meserét” Óvoda fejlesztése, bıvítés – korszerősítés” címő 
pályázati dokumentáció minıségbiztosítása költésgének kifizetésérıl 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a pályázati dokumentáció 
minıségbiztosításának költéségét – bruttó 203 000.- forint – a 2012. évi költségvetésrıl szóló 
rendeletében a …. melléklet …. sor terhére biztosítja. 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. február 09. 
 
 
 
Lajosmizse, 2012. január 26. 
 
 
 
                                                                                                        Basky András sk. 
     polgármester 
 
 


