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Elıterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2011. október 20-i rendkívüli ülésére 

 
Tárgy:  „Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi rendszerek fejlesztése” 
             címő pályázattal kapcsolatos döntések 
 
Ikt.sz: I/9540/40/2011. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 

Augusztusi képviselı-testületi ülésünkön döntöttünk a Dél-Alföldi Operatív Program 
keretében megjelent DAOP-5.2.1/A-11. azonosító számú „Helyi és térségi jelentıségő 
vízvédelmi rendszerek fejlesztése” címő pályázati kiíráson való indulásról, szeptemberi 
ülésünkön pedig a benyújtáshoz szükséges egyéb kérdésekrıl. 
A pályázat október 3-án benyújtásra került, melynek október 14-én megküldték a 
hiánypótlását. Az általunk elfogadott szeptemberi határozatot ki kell egészítenünk a projekt 
megvalósításának helyszíneivel, valamint a határozat mellékletét képezı költségvetési 
táblázattal, erre tekintettel javasolom  

� az elızı határozat hatályon kívül helyezését, és 
� egy új egységes határozat elfogadásával meghozni a hiánypótlásnak megfelelı 

szükséges döntéseket.   
 

 Fentiek figyelembevételével az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-
testület elé: 

 
I.  Határozat-tervezet 

 
    /2011. (……) ÖH 
„Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi  
rendszerek fejlesztése”címő pályázattal  
kapcsolatos döntések 
 

Határozat 
  
1.) Lajosmizse Város Önkormányzata 2011. október 3-án pályázatot nyújtott be „Lajosmizse 

város vízvédelmi rendszerének fejlesztése” címmel a DAOP-5.2.1/A-11. kódszámú, 
„Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi rendszerek fejlesztése” címő pályázati kiírásra. 
 

2.)  A projekt megvalósítási helyszínei: Kossuth Lajos utca (2062 hrsz.), Ceglédi út (23 hrsz.), 
Görgey utca külterületi része (0271 hrsz.), Alpár-Nyárlırinci csatorna (0273 hrsz.), 
Arany János utca (300 hrsz.), Iskola-tó (708/5 hrsz.), Május 1. utca (709 hrsz.), Petıfi 
Sándor utca (888 hrsz.), xx/d-1 csatorna (0926 hrsz., 1605/1 hrsz., 1659 hrsz., 2577/2 
hrsz.), Madách utca (949 hrsz.), Dózsa György út (1004/3 hrsz.), Pírmás utca (1236 
hrsz.), Szent Lajos utca (1505 hrsz., 1545 hrsz.), Orgona utca (2438 hrsz.), Posta-tó (2492 
hrsz., 2493 hrsz.)  
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2.) A projekt összes költsége 230.621.800 Ft. A projekt elszámolható költsége 222.996.800 
Ft. A projekt keretében igényelt támogatás összege 200.697.120 Ft. A részletezést a 
határozat mellékletét képezı táblázat tartalmazza. 

 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Lajosmizse város 

vízvédelmi rendszerek fejlesztése” elnevezéső, DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 jelő 
pályázat benyújtásához szükséges önerıt, maximum 5.724.000 Ft-ot Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II. 
24.) önkormányzati rendelete 4. melléklet „céltartalék részletezése” táblázat 4. sora 
terhére biztosítja.  

 
4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete vállalja, hogy nyertes pályázat 

esetén a pályázat megvalósításához 2012-ben esedékes önrészt, 25.000.000 Ft összegben 
a 2012. évi költségvetésében elkülöníti. 

 
Határid ı: 2011. október 20. 
Felelıs: Képviselı-testület 
 

 
II.  Határozat-tervezet 

 
Határozat 

    /2011. (……) ÖH 
A 127/2011. (IX. 14.) ÖH. hatályon kívül helyezése 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 127/2011. (IX. 14.) 
önkormányzati határozatát e döntés meghozatalával hatályon kívül helyezi. 
Határid ı: 2011. október 20. 
Felelıs: Képviselı-testület 
 
 
 
                                                                                          Basky András  s.k. 
                                                                                                polgármester 
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A határozat melléklete 
 
 

 


