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Előterjesztés 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. február 06-i ülésére 
 
Tárgy: Hozzájárulás pályázat benyújtásához a „Nevelési intézmények fejlesztése” című   

DAOP-4.2.1-11 azonosító számú pályázati kiírásra 
 
Ikt.sz: II./97/2/2012. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 123/2011. (IX. 14.) 
határozata alapján megbízta Basky András polgármester urat, hogy a DAOP-4.2.1-11 
azonosító számú, „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázati kiírással kapcsolatosan a 
szakmai munkát folytassa, továbbá hogy szakmai munkacsoportot hozzon létre a pályázati 
anyag elkészítéséhez. A szakmai munkacsoport megalakult a Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsőde, valamint Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 
munkatársaiból. 

2011. év decemberében a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 
kiválasztott esélyegyenlőségi szakértő, és a tervező elkészítette határidőben a pályázathoz 
kötelezően csatolandó Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzést, Intézkedési Tervet, 
valamint az engedélyes szintű tervdokumentációt. 

  
A pályázati költségvetés összeállítása után az alábbi táblázat szerint alakult a pályázat 
forrásösszetétele: 
 

Megnevezés Nettó adatok 
forintban 

ÁFA forintban Bruttó adatok 
forintban 

A DAOP forrásból 
igényelt támogatás 
összege 

157 117 112 42 382 588 199 500 000 

Elszámolható költség 165 386 433 44 613 567 210 000 000 
Saját erő, amely áll: 8 269 322 2 230 678 10 500 000 

8 269 322 2 230 678 10 500 000 
- - - 

- saját forrás 
- hitel 
- egyéb - - - 

Teljes beruházási 
összköltsége 

165 386 433 44 613 567 210 000 000 

 
Nyertes pályázat esetén a fejlesztés során a következő helyiségekkel bővülne a 

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde székhely intézménye (6050 
Lajosmizse, Attila u. 6.): három új foglalkoztató szoba a hozzá tartozó mosdókkal és 
öltözőkkel, tornaszoba szertárral, orvosi szoba elkülönítővel, logopédiai-fejlesztő szoba, egy 
dolgozói öltöző fürdővel és mosdóval, takarítószertár, egy előtér aulával és folyosóval, egy 
akadálymentes mosdó. Továbbá az újonnan kialakított épületrész eszközökkel (berendezési 
tárgyak, játékok) való ellátását támogatja a pályázat. A végrehajtott infrastrukturális 
beruházás esetén a beruházás minden tevékenység-elemének végrehajtása során 
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érvényesítésre kerültek az energiahatékonysági korszerűsítés szempontjai, amely többek 
között kazán cserét, és szolárrendszer kiépítését jelenti. 

 
Jelen állapot szerint a pályázat 2012. január 16-tól április 02-ig nyújtható be, de mivel 

a pályázati adatlap kitöltéséhez szükséges kitöltő program az előterjesztés elkészítésekor sincs 
feltöltve az NFÜ oldalán, így várható, hogy kitolódik a pályázat benyújtásának határideje a 
Közreműködő Szervezet tájékoztatása alapján. 

A pályázatot Lajosmizse és Felsőlajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás 
gesztor önkormányzata nyújtaná be. A pályázati kiírás alapján három csoportszoba kapacitás 
bővítés esetén 200 000 000.- forint támogatás igényelhető, amely összeg nem teszi lehetővé, 
hogy a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felsőlajosi tagintézményét 
is bevonjuk a pályázatba.  

A fentiek alapján javaslom a T. Képviselő-testület részére, hogy Felsőlajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás tagönkormányzataként támogassuk és járuljunk 
hozzá a gesztor önkormányzat részére a pályázat benyújtásához. 
 

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

Határozat-tervezet 
 

…../2012. (…………….) ÖH 
Hozzájárulás pályázat benyújtásához a „Nevelési intézmények fejlesztése” című DAOP-
4.2.1-11 azonosító számú pályázati kiírásra 
 

Határozat 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Lajosmizse és 
Felsőlajos Közoktatási Intézményfenntartó Társulás tagja hozzájárul ahhoz, hogy 
Lajosmizse Város Önkormányzata, mint Lajosmizse és Felsőlajos Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás gesztor önkormányzata pályázatot nyújtson be a Dél-
alföldi Operatív Program keretében kiírt „Nevelési intézmények fejlesztése” című 
DAOP-4.2.1-11 azonosító számú pályázati kiírásra. 
Felelős: Képviselő-testület 

  Határidő: 2012. február 06. 
 

 
Lajosmizse, 2012. február 01. 
 
 
 
              Juhász Gyula sk. 
      polgármester 


