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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. március 24-i ülésére 
 
Tárgy:  Pályázat előkészítéséről döntés a TOP-1.4.1-15 azonosító számú, „A foglalkoztatás 

és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű pályázati kiírásra 

 
 Ikt.sz: LMKOH/1593/3/2016. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és Bács-Kiskun megye települései a 2013. 
december 1. – 2014. szeptember 30 közötti időszakra együttműködési megállapodást kötöttek 
a Bács-Kiskun 2020 területfejlesztési koncepció és program kidolgozására, tekintettel a 
területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bekezdés c. 
pontban foglalt feladatok végrehajtása érdekében. Az együttműködés eredményeként az EU 
és a hazai elvárásoknak megfelelő, valamint a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési 
program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, 
kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 
218/2009. (X. 6.) Kormányrendeletben foglaltak szerint a dokumentumok elkészültek és a 
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés valamint a tervezésben érintett minisztériumok elfogadták 
azokat. 
 A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet szerint a 
Települési Önkormányzat Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: 
TOP) keretében megvalósítandó projektjei esetében ez az együttműködés a projektek 
előkészítése illetve megvalósítása során egyaránt folytatódik. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közelmúltban megjelent az alábbi 
pályázati felhívás a TOP keretében: 
 

- TOP-1.4.1-15 azonosító számú, „A foglalkoztatás és életminőség javítása 
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” 
elnevezésű pályázati kiírás. 

 
A gyermekjóléti alapellátásokhoz, valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását 

és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgáló felhívás fő célja a kisgyermeket nevelők 
munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű 
térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése. 
 A pályázati felhívásban szereplő támogatható tevékenységek által a beruházással a 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde székhelyintézménye, Rákóczi 
utcai és Szent Lajos utcai tagintézménye és Szent Lajos utcai bölcsődéje lenne érintett. A 
bölcsőde esetében a fejlesztés eszközbeszerzést foglal magában. Az óvodai intézmények 
esetében eszközbeszerzést és infrastrukturális beruházást lehetne 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 előkészítés, 
közbeszerzés, projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság és a tartalék képzés 
költségeit is, amely kötelezően megvalósítandó tevékenység típusok. A pályázat 
benyújtásának határideje 2016. május 23. A támogatás intenzitása 100 %. A pályázat címe: 
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Eszközbeszerzés és infrastrukturális fejlesztés a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvodában és Bölcsődében. 
 A szakmai munkálatok elkezdődtek a pályázati kiírás alapján. A Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője Kocsisné Györgyné előzetes igényfelmérés 
alapján elkészítette azon tevékenységek listáját, amelyet szükséges lenne a pályázat alapján 
megvalósítani. 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 lesz majd szükséges, azaz önerő igény fog felmerülni a pályázat 
vonatkozásában a konyhafejlesztéssel kapcsolatosan. Mivel a költségek nem ismertek jelen 
pillanatban, így a fejlesztés önerejének meghatározását egy újabb előterjesztés, vagy 
költségvetési rendelet módosítás fogja magában foglalni. 
 A fentiek alapján arra kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen 
támogatni a pályázat előkészítését, amellyel a lajosmizsei gyermekek óvodáztatása jobb 
körülmények között lesz majd megoldható. 

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

 
Határozat-tervezet 

 
…../2016. (…………….) ÖH 
Pályázat előkészítése a TOP-1.4.1-15 azonosító 
számú pályázati kiírás vonatkozásában 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a TOP-1.4-1-15 kódszámú– óvoda fejlesztése - pályázati kiírásban 
foglaltaknak megfelelően a pályázat előkészítésére, a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatok, egyeztetések megtételére és dokumentumok elkészítésére, majd az 
előkészített pályázati dokumentáció Képviselő-testület elé terjesztésére. 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2016. március 24. 
 
 
Lajosmizse, 2016. március 16. 
 
 Basky András s.k. 
 polgármester 
 


