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Elıterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2016. május 19-i ülésére 
 
 

Tárgy:   Döntés pályázat benyújtásáról a TOP-1.4.1-15 azonosító számú, „A foglalkoztatás és 
életminıség javítása családbarát, munkába állást segítı intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezéső pályázati kiírásra 

 

 Ikt.sz: LMKOH/1593/21/2016. 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 A TOP-1.4.1-15 azonosító számú, „A foglalkoztatás és életminıség javítása 
családbarát, munkába állást segítı intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezéső 
pályázati kiírással kapcsolatosan Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
felhatalmazott 41/2016. (IV. 20) önkormányzati határozatában Kocsis Györgyné 
intézményvezetıvel és Sápi Tibor alpolgármesterrel együtt, hogy az önkormányzat nevében 
tegyük meg a vételi ajánlatunkat a lajosmizsei 1791 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában 
5.150.000.- forint értékben az ingatlan tulajdonosának. 
 Az ingatlan tulajdonosával 2016. május 02-án az egyeztetı tárgyalások lezajlottak, de 
sajnos eredménytelenül, mivel az ingatlan tulajdonosa a 8 millió forintos eladási árból nem 
kívánt engedni, ezért a pályázatba nem került beépítésre az ingatlanvásárlás a Rákóczi utcai 
óvodai tagintézmény vonatkozásában. 
 A pályázati felhívásban szereplı támogatható tevékenységek által a beruházással a 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde székhelyintézménye, Rákóczi 
utcai és Szent Lajos utcai tagintézménye és Szent Lajos utcai bölcsıdéje lenne érintett. A 
bölcsıde esetében a fejlesztés eszközbeszerzést foglal magában. Az óvodai intézmények 
esetében eszközbeszerzést és infrastrukturális beruházást szeretnénk megvalósítani nyertes 
pályázat esetén. 
 A tervezés alapján a pályázat összköltsége bruttó 150 millió forint , amely magába 
foglalja az eszközbeszerzés és a kivitelezés költségein kívül a projekt elıkészítés, 
közbeszerzés, mőszaki ellenır, projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság és a tartalék 
képzés költségeit is, amely kötelezıen megvalósítandó tevékenység típusok az alábbi tervezett 
költségbontásban:  
 

Költségtípus Mértéke az összes 
elszámolható 

költségre vetítve (Ft) 
Projekt elıkészítés, 

tervezés 
3.000.000.- 

Közbeszerzés 1.500.000.- 
Mőszaki ellenıri 

szolgáltatás 
1.500.000.- 

Projektmenedzsment 3.750.000.- 
Tájékoztatás, 
nyilvánosság 
biztosítása 

750.000.- 

Tartalék 750.000.- 
Eszközbeszerzés 12.702.500.- 

Kivitelezés 126.047.500.- 
Projekt összes 

elszámolható költsége 
150.000.000.- 
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 A pályázat benyújtásának határideje 2016. május 23. A támogatás intenzitása 100 %. A 
pályázat címe: „Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde fejlesztése 
Lajosmizsén”. 
 A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde vezetıje Kocsisné 
Györgyné elızetes igényfelmérés alapján elkészítette azon tevékenységek listáját, amelyet 
szükséges a pályázat alapján megvalósítani. Az elızetes igényfelmérést az elıterjesztés 1. 
melléklete tartalmazza.  

A fejlesztéssel a székhelyintézmény konyhája is érintett. Mivel a konyha nem csak 
óvodások részére szolgáltat étkeztetést, hanem az intézménybe dolgozókat is ellátja, így a 
kiadásokat arányosítani kellett a pályázati kiírás alapján. A konyha fejlesztés költsége bruttó 
6.614.934.- forint, amely összegbıl az önerı igény bruttó 893.016.- forint, azaz a fejlesztés 
13,5 %-át kell saját forrásból fedeznie az önkormányzatnak. A sajáterı mértéket az 
önkormányzatnak a 2016. évi költségvetése terhére biztosítania kell. 

A projekt elıkészítési és a projektmenedzsmenti feladatokban a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévı Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit 
Kft. lesz a partnere a települési önkormányzatoknak. Az együttmőködés konzorciumi 
formában valósulhat meg az érvényben lévı szabályozás szerint, ezért egy konzorciumi 
együttmőködési megállapodást kell aláírnia az önkormányzatnak és a Bács-Kiskun Megyei 
Területfejlesztési Nonprofit Kft-nek a pályázat benyújtásáig. A szerzıdés tervezet az 
elıterjesztés 2. mellékletében található. 
 A fentiek alapján arra kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy szíveskedjen 
támogatni a pályázat benyújtását, amellyel a lajosmizsei gyermekek óvodáztatása jobb 
körülmények között lesz majd megoldható. 

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület 
elé: 

Határozat-tervezet 
 

…../2016. (…………….) ÖH 
Döntés pályázat benyújtásáról a TOP-1.4.1-15 azonosító számú 
pályázati kiírásra 
 

Határozat 
 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a TOP-
1.4.1-15 azonosító számú, „A foglalkoztatás és életminıség javítása családbarát, 
munkába állást segítı intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” címő pályázati 
kiírásra bruttó 150.000.000.- forint támogatási összegre. 
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a pályázattal kapcsolatos 
önkormányzati önrész összegét - bruttó 893.016.- forint - a 2016. évi költségvetésrıl 
szóló 7/2016. (II. 26) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város 
Önkormányzata 2016. évi kiadásai céltartalék részletezése táblázat 12. sora terhére 
biztosítja. 
 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelıen a pályázat elıkészítésére, 
a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a 
pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerzıdés/Támogatói 
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Okirat megkötésére és a pályázat megvalósításával kapcsolatosan a jövıben felmerülı 
dokumentumok elıkészítésére és aláírására . 

 
4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete konzorciumot hoz létre a 

projekt megvalósítása érdekében a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit 
Kft-vel és felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadásához szükséges, az 
elıterjesztés 2. mellékletét képezı Konzorciumi Együttmőködési Megállapodás 
aláírására. 

 
 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2016. május 19. 
 
 

Lajosmizse, 2016. május 10.   
 
                       Basky András sk. 
                                                                                               polgármester                                               
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Elıterjesztés 1. melléklete 
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Elıterjesztés 2. melléklete 

 
KONZORCIUMI EGYÜTTM ŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Támogatási kérelem benyújtására 
 
 

 
1. Jelen konzorciumi együttmőködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) 
aláírásával a 2. pontban megnevezett szerzıdı felek konzorciumot hoznak létre abból a 
célból, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-1.4.1-15 
számú, A foglalkoztatás és az életminıség javítása családbarát, munkába állást segítı 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú felhívásra (a továbbiakban: felhívás) 
támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban 
foglalt célt közös együttmőködéssel megvalósítsák.  
 
A támogatási kérelem címe: „Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
fejlesztése Lajosmizsén” 
 
2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és 
személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) 
megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelıen a jelen Megállapodás 
keretei között részt vállalnak: 
 

Szervezet neve: Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt 
Felelısségő Társaság 

Postacím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. 

Székhely: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám)
: 

03-09-116313 

Adószám: 20637273-2-03 

Aláírásra jogosult 
képviselıje: 

Kicsiny László ügyvezetı igazgató 

 

Szervezet neve: Lajosmizse Város Önkormányzata 

Postacím: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

Székhely: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám)
: 

724616 
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Adószám: 15724612-2-03 

Aláírásra jogosult 
képviselıje: 

Basky András polgármester 

 
 

 
 
A Konzorcium vezetıjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Basky Andrást (a 
továbbiakban Vezetı-t) választják. 
 
3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvrıl szóló 2013. évi V. 
törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetıt, hogy helyettük és nevükben 
a támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a 
konzorciumot képviselje. 
A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat 
magukra nézve kötelezınek ismerik el.  
 
4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási 
kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek 
érdekében együttmőködnek. 
 
5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képezı „Konzorciumi együttmőködési 
megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” címő dokumentumot ismerik, 
és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a 
támogatási kérelemben és a támogatási kérelemrıl hozott döntésében foglalt tartalommal 
szerzıdést kötnek. 
 
6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi. 
 
7. Jelen Megállapodás megszőnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, 
illetve ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttmőködési megállapodást 
kötnek. 
 
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezıt aláírták. 
 
8. A Tagok egyéb megállapodásai: - 
 
 
Konzorcium vezetıje 

 
 

.............................................. 
Basky András 

Lajosmizse Város Önkormányzata 
 
 
 

P.H. 
 

Konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
Kicsiny László 

Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit 
Kft. 

 
 

P.H. 
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Aláírás dátuma: 
                    2016. május 19. 
 

Aláírás dátuma: 
2016. május 19. 

 


