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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. szeptember 17-i ülésére 
 
Tárgy: A „Zöld város projekt” megvalósításával kapcsolatos döntések 
 
Ikt.sz.: LMKOH/169-52/2020. 
 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 

I.  
A „Lajosmizse város környezettudatos és innovatív fejlesztése című, TOP-2.1.2-15-

BK1-2016-00008 azonosító számú pályázat (továbbiakban: Zöld város projekt) megvalósítása 
július 20-tól megkezdődött. A kivitelezési munkálatok a Városház téren, az Iskola tó partján és 
a Piactéren is megfelelő ütemben haladnak. 

A Városház téri fejlesztés esetében a Régi Városháza udvarában lévő parkolónál a 
pályázat nem tartalmazza az új, Mizsei utcai bejáratnál kiépített térköves út végétől a 
Városháza épületének vonaláig tartó régi aszfaltos útszakasz burkolatának felújítását. Látható, 
hogy a fejlesztett területek mellett a fejlesztéssel nem érintett terület felújítása is indokolt, 
hiszen a csapadékvíz elvezetés, valamint a terület kátyúzása problémákat jelent a régi burkolat 
megtartása esetében. A terület új, 4 cm vastag aszfaltburkolatára a kivitelező az előterjesztés 1. 
melléklete szerinti árajánlatot adta. 
 

II.  
 A Régi Városháza udvarának felújításával 10 új és 16 meglévő, összesen 26 parkoló 
kerül kialakításra. A terület megközelítése a Városház tér felújításával a továbbiakban a Mizsei 
utca felől lehetséges. E terület tulajdonjogilag a régi és az új városháza épületek (1/1 hrsz.) 
ingatlanjához tartózó udvar, intézményi terület, nem közterület. A Városház téri parkolási rend 
kialakításához szükséges az új irányvonalak meghatározása. 2003. óta ezt az intézményi udvart 
használták a társasházi lakók, az önkormányzati dolgozók és a lakosság. A Városháza épülete 
előtti területet az önkormányzati hivatal munkatársai és ügyfelei használták. A Városház téri 
fejlesztés folyamatos megvalósításával jelentősen megváltoznak a parkolási lehetőségek. A 
kiépített közterületi parkolók (Városház téren és Mizsei utcán), valamint intézményi udvarban 
lévő parkoló (Régi Városháza udvarán) használatának rendjét, esetleges szabályozását már 
most, a fejlesztés megvalósításával párhuzamosan szükséges meghatározni tekintettel a 
felújított területek folyamatos átadására, használatára. Az ügyfelek részére és egyéb lakossági 
parkolás céljára közterületi parkolók a Városház tér óvoda felöli oldalán kerülnek kialakításra. 
Az előzőekben ismertetett parkolók kialakításának ábráit az előterjesztés 2. melléklete 
tartalmazza. 
 
Fentiek alapján a következő parkolási rend kialakítására teszek javaslatot: 
- Városház tér óvoda felöli oldalán lévő közterületi parkolók (26 db): ügyfelek és lakosság 

részére, 
- Mizsei utcai közterületi parkolók (meglévők és 11 db új): lakosság, iskolai és 

önkormányzati forgalom részére, 
- Régi Városháza udvarán lévő intézményi parkoló (26 db): munkanapokon 7.00-17.00 óra 

között önkormányzati dolgozók parkolására, ezen időszakon kívül, éjszaka és 
munkaszüneti napokon engedéllyel rendelkező társasházi lakók részére fenntartott 
parkolók. 
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Fenti javaslat az önkormányzati hivatal esetében is megoldást jelent a közintézmények 
közvetlen környékén kialakuló parkolási probléma kezelése, itt is az adott intézményhez 
tartozó udvari területeken történhet a dolgozók parkolása. 
 

III.  
A Városház téren 2003-ban elhelyezett Mátyás király szobor a Zöld város projekt 

felújítási munkálatai keretében áthelyezésre kerül. A projektnek nem része a szobor 
talapzatának felújítása, ugyanakkor a megszépült környezethez méltó módon lenne célszerű a 
szoboráthelyezés kérdését kezelni. A talapzat felcsiszolására és a betűk újravésésére az 
előterjesztés 3. mellékletét képező árajánlat került bekérésre. Az árajánlat tartalmaz egy 
javaslatot is új talapzat elkészítésére vonatkozóan. 
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetek elfogadására teszek javaslatot: 

 
 

 
I. Határozat-tervezet 

.../2020. (...) ÖH 
Régi Városháza udvarának fejlesztése 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a GOMÉP Kft. 

ajánlatát a Régi Városháza udvarán az aszfaltozási munkálatokra, mint a „Zöld város 
projekt” pótmunkájára vonatkozóan. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a szerződés módosítására és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásra. 

3.) A pótmunkák forrása a 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020.(II.28.) önkormányzati 
rendelet 7. melléklet „Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának 
alakulása” táblázat 16. sor, D oszlopa. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. szeptember 17. 

 
II. Határozat-tervezet 

.../2020. (...) ÖH 
Parkolási rend kialakítása a városközpontban 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városház téri fejlesztésre 
tekintettel a parkolási rendet a következők szerint alakítja ki: 

- Városház tér óvoda felöli oldalán lévő közterületi parkolók: ügyfelek és lakosság 
részére, 

- Mizsei utcai közterületi parkolók: lakosság és iskolai forgalom részére, 
- Régi Városháza udvarán lévő intézményi parkoló: munkanapokon reggel 7.00-

17.00 óra között önkormányzati dolgozók parkolására, ezen időszakon kívül 
engedéllyel rendelkező társasházi lakók részére fenntartott parkolók. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. szeptember 17. 
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III. Határozat-tervezet 

.../2020. (...) ÖH 
Mátyás király szobor talapzatának felújítása 

 
Határozat 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városház téren 

áthelyezendő Mátyás király szobor talapzatának felújítására érkezett árajánlatot 
bruttó 270.000.- forintos összeggel elfogadja, és a felújításra vonatkozó 
munkálatokat megrendeli, valamint felhatalmazza a polgármester a vonatkozó 
dokumentumok elkészítésre és aláírására. 

2) A szobor felújításának forrása a 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020.(II.28.) 
önkormányzati rendelet 10. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzata 2020. évi 
kiadásai” táblázat 1.5.4.1. sora. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. szeptember 17. 

 
 

Lajosmizse, 2020. szeptember 9. 
 
 Basky András s.k. 
 polgármester
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Előterjesztés 1. melléklete 
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Előterjesztés 2. melléklete 

VÁROSHÁZ TÉR ÁTNÉZETI RAJZ 
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Előterjesztés 3. melléklete 

 


