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Előterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésére 

 
Tárgy: Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési 

támogatására pályázat benyújtása 
 
Ikt.sz: LMKOH/6528/2/2015. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 

támogatása című pályázati kiírás vonatkozásában a 98/2015. (VIII. 13.) számú határozat 
alapján az alábbi műszaki tartalommal kerülne benyújtásra a pályázat: 

 Pályázati cél Fejlesztés megnevezése Bekerülési 
költség (ezer ft) 

1. 

a település belterületén 
út, híd vagy járda 
építése, felújítása, 
karbantartása 

útburkolat felújítása 2.108 m hosszban, 
10. 543 m2 felületen az alábbi utcákban: 
- Petőfi u. (Jókai – Mizsei u. között) 
- Damjanich u. (Penny üzlet – Bajcsy u. között) 
- Ságvári u. (Május 1. – Kölcsey u. között) 
- Telepi u. (felújítatlan szakaszok) 
- Deák F. u. (Kossuth – Bajcsy u. között) 
- Béke u. eleje Dózsa Gy. út felöl 
- Bajcsy u. (Hunyadi – Batthyány u. között) 
- Kossuth u. (Telepi – Juhász Gy. u. között) 
- Görgey u. (Dózsa Gy. – Petőfi u. között) 

104.000 

2. 

a település belterületén 
út, híd vagy járda 
építése, felújítása, 
karbantartása 

járda burkolat felújítás 1.503 m hosszban, 
2.855,7 m2 felületen az alábbi szakaszokon: 

Dózsa Gy. út páros oldala: 
- Árpád – Kálvin u. között 
- Kazinczy – Jókai u. között 

Dózsa Gy. út páratlan oldala 
- Vörösmarty – Damjanich u. között 
- Deák – Rákóczi u. között 

44.000 

3. 

a település belterületén 
út, híd vagy járda 
építése, felújítása, 
karbantartása 

földmunkagép beszerzése (homlokrakodó, 
árokásó) 16.000 

4. 

óvodai nevelést szolgáló 
épület felújítása, 
fejlesztése, energetikai 
korszerűsítése 

az Attila u. 6. szám alatti óvoda régi 
épületszárnyában 4 db vizesblokk felújítása 
(kőműves, burkoló, vízvezeték szerelési, 
villanyszerelési és festési munkák) 

13.000 

5. 

belterületi vízrendezési 
és csapadékelvezetési 
rendszer kiépítése, 
felújítása 

belvízelvezető árkok burkolása, új átemelő 
építése az alábbi utcákban: 

- Juhász Gy. u. 
- Orgona u. 

23.000 

Összesen 200.000 



A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet elfogadására teszek javaslatot: 
 
 

Határozat-tervezet 
... /2015.(...) ÖH 
Önkormányzati fejlesztések támogatásával 
kapcsolatos pályázat benyújtása 

 
 Határozat 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatása című pályázati kiírásra az alábbi célterületekre, valamint műszaki 
tartalomra vonatkozva pályázatot nyújt be: 
………………………. 
………………………. 
………………………. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok beszerzésére, 
aláírására, a pályázat benyújtására, nyertesség esetén a támogatási szerződés 
megkötésére és a megvalósításhoz kapcsolódó szerződések aláírására. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2015. augusztus 27. 

 
 
Lajosmizse, 2015. augusztus 25. 
 
 
 Basky András s.k. 
 polgármester 


