
2. 
Előterjesztés 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2021. szeptember 27-i rendkívüli ülésére 

 
 
Tárgy: Döntés pályázat benyújtásáról a VP6-7.2.1.1-21 azonosítószámú pályázati kiírásra 
 
 
             
 
 
                              
Az előterjesztést készítette:                                    

Dodonka Csaba 
főtanácsos 
Önkormányzati Iroda 
 
     

 
 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:      - 
                                                                                     
 
 
 
Törvényességi ellenőrzésre megkapta:                  Muhariné Mayer Piroska  
                                                                                               aljegyző 
                                                                                   
    
 
 
 
 
 
                    dr. Balogh László sk. 
                       jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                 
 



2 
 

Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2021. szeptember 27-i rendkívüli ülésére 
 
 
Tárgy: Döntés pályázat benyújtásáról a VP6-7.2.1.1-21 azonosítószámú pályázati kiírásra              
Ikt.sz.: LMKOHFL/899-37/2021.   
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2021. (VIII. 12.) 
önkormányzati határozatában felhatalmazott a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű 
infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben - „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című 
pályázati kiírás vonatkozásában a 050 hrsz-ú megvalósítási helyszínnel kapcsolatosan az 
előkészítő szakmai munka elindítására. Továbbá felhatalmazást kaptam a pályázat 
előkészítésére, a tervező és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítőjének kiválasztására. 

A szakmai munka elkezdődött, a tervező és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítő 
szakemberek kiválasztása megtörtént, amely tevékenységek elkészítése vonatkozásában a 
szerződések megkötésre kerültek. 

 
A pályázat összeállított szakmai tartalma alapján a projekt költségvetése az alábbiak szerint 
alakul: 
 

 
Bruttó Támogatás Önerő 

Általános költségek 3 176 300 Ft 3 017 485 Ft 158 815 Ft 
- Tervezés 1 130 300 Ft 1 073 785 Ft 56 515 Ft 
- Megvalósíthatósági 

tanulmány 762 000 Ft 723 900 Ft 38 100 Ft 
- Műszaki ellenőr 444 500 Ft 422 275 Ft 22 225 Ft 
- Közbeszerzés 444 500 Ft 422 275 Ft 22 225 Ft 
- Tájékoztatás és nyilvánosság 15 000 Ft 14 250 Ft 750 Ft 
- Projektmenedzsment 380 000 Ft 361 000 Ft 19 000 Ft 

Kivitelezés 60 405 545 Ft 57 385 267 Ft 3 020 278 Ft 
Projekt bekerülés összesen 63 581 845 Ft 60 402 752 Ft 3 179 093 Ft 

 
A fenti projekt költségvetés alapján a projekt összes költsége bruttó 63.581.845.- forint. A 
projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége bruttó 63.581.845.- forint. Az 
igényelt támogatás összege bruttó 60.402.752.- forint. A projekt teljes költségére vonatkozó 
önkormányzati önerő összege bruttó 3.179.093- forint. Az önkormányzat az önerő összegét 
saját forrásból finanszírozza a 2022. évi költségvetési rendelete terhére. 

A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testület részére, hogy támogassák a 
pályázat benyújtását, amellyel sikeres pályázat esetén elérhető, hogy a külterületen élő 
lakosság életminősége jobb legyen. 

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

elé: 
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Határozat-tervezet 
 

…../2021. (…………….) ÖH 
Döntés pályázat benyújtásáról a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú pályázati kiírásra 
 

Határozat 
 

1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a VP6-
7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben 
– „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázati kiírásra az alábbi projekt 
tartalommal: 
 

a.) A projekt címe: „Felsőlajos község külterületi helyi közútjának fejlesztése” 
 

b.) A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi száma: 
 
ba.) Felsőlajos, 050 hrsz-ú külterületi út (052/21 hrsz-ú ingatlantól - a VP6-7.2.1-
7.4.1.2-16 azonosító számú, „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának  és 
alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – Külterületi helyi közutak fejlesztése, 
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- 
és munkagépek beszerzése” című pályázati kiírás keretében a 1825728180 projekt 
azonosító számú fejlesztés Felsőlajos 050 hrsz-ú külterületi út felújításának 
végpontjától, korábban pályázati fejlesztéssel  nem érintett részétől – a 051/20 hrsz-ú 
ingatlanig terjedő 050 hrsz-ú út útszakasza) 

 
c.) A projekt összes költsége 63.581.845.- forint. 

 
d.) A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége 63.581.845.- forint. 

 
e.) Az igényelt támogatás összege 60.402.752.- forint.  

 
2.) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a projekt teljes 

költségére vonatkozó önkormányzati önerő összegét, azaz 3.179.093.- forintot saját 
forrásból biztosítja.  

 
3.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra 

vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén a 2. pontban megjelölt 
önkormányzati önerő összeget a 2022. évi költségvetési rendeletében elkülöníti.  

 
4.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázat elkészítésére, 
a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a 
pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói 
Okirat megkötésére. 

 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2021. szeptember 27. 
 
Lajosmizse, 2021. szeptember 21. 
                       Juhász Gyula sk. 
                                                                                               polgármester  


