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Előterjesztés 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. december 15-i ülésére 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázati kiírásra 
Ikt.sz: LMKOHFL/655/13/2016. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 47/2016. (XI. 21.) 
önkormányzati határozatában hozzájárult 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 
vonatkozásában a szakmai munka elindításához a felsőlajosi 035 és a 046 helyrajzi számú 
útszakaszok fejlesztésével kapcsolatosan, valamint az önkormányzati külterületi utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzéséhez.  

A végleges pályázati kiírás 2016. november 23-án megjelent, amely alapján a szakmai 
munka elkezdődhetett. A áfa finanszírozás kérdésére 2016. november 28-án kapott az 
önkormányzat választ, amely alapján a projekt bruttó finanszírozású, azaz a megigényelhető 
pályázati támogatásban az áfa összege is támogatott. 

 A pályázati kiírásban szereplő értékelési szempontok alapján – figyelembe véve a 
pályázat iránti nagy érdeklődést – pozitív támogatói döntésre nagyobb esély van Lajosmizse 
Város Önkormányzatával történő konzorciumi együttműködésben történő pályázat benyújtása 
esetében, mivel a konzorciumban történő pályázás az értékelés során plusz pontokat jelent a 
pályázó részére. A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás tervezet az előterjesztés 1. 
melléklete. Fentiek alapján a pályázat konzorciumi együttműködésben kerülne benyújtásra 
Lajosmizse településsel. 

 
A szakmai munka eredményeként a pályázat az alábbi tartalommal kerülne benyújtásra: 
 

1.) A projekt címe: „Lajosmizse és Felsőlajos települések külterületi közútjainak 
fejlesztése, és az önkormányzati külterületi utak kezeléséhez szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése”. 
 

2.) A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi száma és a kivitelezés 
jellege: 
 
- Felsőlajos, 035 hrsz-ú külterületi út: 200 méter hosszan a meglévő szilárdburkolatú 

út megerősítése új aszfaltburkolattal. 
- Felsőlajos, 046 hrsz-ú külterületi út: 370 méter hosszan a meglévő feljavított 

földút megerősítése új aszfaltburkolattal. 
- Felsőlajos, 050 hrsz-ú külterületi út: 50 méter hosszan a meglévő feljavított földút 

megerősítése új aszfaltburkolattal. 
- Lajosmizse, 0260/2 hrsz-ú külterületi út: A Kölcsey utca folytatásában a külterületi 

szakaszon 280 méter hosszan a meglévő szilárdburkolatú út megerősítése új 
aszfaltburkolattal. A vásártér kapubejáróinak csatlakozása a felújítandó 
útszakaszhoz. 
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- Lajosmizse, 0271 hrsz-ú külterületi út: A Görgey utca folytatásában a külterületi 
szakaszon 456 méter hosszan a meglévő szilárdburkolatú út megerősítése új 
aszfaltburkolattal. A felújítandó útszakasz jobb oldalán (vásártér oldala) 1,5 méter 
szélességben nemesített útpadka készül 300 méter hosszan a felújítás kezdő 
szelvényétől (szennyvízcsatorna átemelő) a vásártér első bejáratáig. A vásártér 
kapubejáróinak csatlakozása a felújítandó útszakaszhoz. 

 
Mindkét település esetében az árajánlatok bekérése után az Út-Fény Kft. (6000 

Kecskemét, Bihar utca 5.) adta a legkedvezőbb árajánlatot a tervezési tevékenység 
elvégzésére, így ezen tervező cég készíti el a pályázathoz kötelezően benyújtandó 
tervdokumentációkat, amelynek költsége összesen a két települést tekintve bruttó 1.054.100.- 
forint (Felsőlajos esetében bruttó 482.600.- forint, Lajosmizse esetében bruttó 571.500.- 
forint). A tervezési tevékenységre a további két-két magasabb árajánlatot Bakos Gábor (6000 
Kecskemét, Felsőszéktó 54.) és Földvári Ferenc (6000 Kecskemét, Harsona u. 6/a.) 
építőmérnökök adták meg. 

A tervezői költségbecslés alapján fenti útszakaszok kivitelezésének költsége Felsőlajos 
község esetében bruttó 35.826.752.- forint, Lajosmizse város esetében bruttó 46.901.957.- 
forint. A két települést tekintve összesen bruttó 82.728.709.- forint.  

 
3.) A projekt által az önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges, beszerzendő erő- és munkagépek: 
 

a.) Felsőlajos Község Önkormányzata részére: 
 

- Chery-Zoomlion RK504 EC fülkés traktor, 
- GardenGo SP 200 hótolólap, 
- COSCO PS 500 típusú sószóró, 
- Bicchi BRT225 pótkocsi, 
- CZTL 250 vonólap (gréder). 

 
b.) Lajosmizse Város Önkormányzata részére: 

 
- Chery-Zoomlion RK504 EC fülkés traktor, 
- GardenGo SP 200 hótolólap, 
- COSCO PS 500 típusú sószóró, 
-  Bicchi BRT550 pótkocsi, 
- GardenGo TMC-180 szárzúzó, 
- GardenGo AGL 165 padkakasza. 

 
A piackutatást követően fenti gépek beszerzésének értéke a tervek szerint Felsőlajos 
esetében bruttó 10.269.100.- forint, Lajosmizse esetében bruttó 11.590.754.- forint. A két 
település esetében az erő- és munkagépek beszerzésének értéke bruttó 21.859.854.- forint. 
A pályázat benyújtásakor a gépek piaci értékét három árajánlattal kell alátámasztani, 
amelynek beszerzése folyamatban van. A fenti gépek műszaki leírását a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Irodájának munkatársánál, Dodonka Csabánál meg 
lehet tekinteni. 

A pályázat benyújtásakor a kötelezően benyújtandó dokumentumok között szerepel a 
megvalósíthatósági tanulmány, valamint fenntartási és üzemeltetési terv. Az árajánlatok 
bekérése után a legkedvezőbb ajánlatot a KÖKI-Innováció Kft. (6726 szeged, Demeter F. u. 
12/b.) adta, amely alapján a megvalósíthatósági tanulmány elkészítetése bruttó1.117.600.-  
forintba, a fenntartási és üzemeltetési terv elkészítetése bruttó 381.000.- forintba, azaz 
mindösszesen bruttó 1.498.600.- forintba fog kerülni a két önkormányzatnak. 
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A fenti tanulmányok elkészítésére a további két magasabb árajánlatot a BG-Kvalitás Kft. 
(6600 Szentes, Jókai u. 10.) és a PM Network Consulting Kft. (6723 Szeged, Pálfy u. 52/e.) 
adta. 
 
A fentiek alapján a projekt költségvetése az alábbiak szerint alakul: 
 
  Bruttó Támogatás Önerő 
Előkészítési költségek és szolgáltatások          5 503 700 Ft      4 127 775 Ft       1 375 925 Ft  

- Megvalósíthatósági tanulmány          1 117 600 Ft          838 200 Ft           279 400 Ft  
- Üzleti és fenntarthatósági terv             381 000 Ft          285 750 Ft             95 250 Ft  
- Tervezés Lajosmizse             571 500 Ft          428 625 Ft           142 875 Ft  
- Tervezés Felsőlajos             482 600 Ft          361 950 Ft           120 650 Ft  
- Műszaki ellenőr          1 079 500 Ft          809 625 Ft           269 875 Ft  
- Projektmenedzsment             538 000 Ft          403 500 Ft           134 500 Ft  
- Közbeszerzés             889 000 Ft          666 750 Ft           222 250 Ft  
- Tájékoztatás nyilvánosság             444 500 Ft          333 375 Ft           111 125 Ft  

Eszközbeszerzés        21 859 854 Ft    16 394 891 Ft       5 464 964 Ft  
- Gépbeszerzés Lajosmizse        11 590 754 Ft       8 693 066 Ft        2 897 689 Ft  
- Gépbeszerzés Felsőlajos        10 269 100 Ft       7 701 825 Ft        2 567 275 Ft  

Kivitelezés        82 728 709 Ft    62 046 532 Ft     20 682 177 Ft  
- Felsőlajos 035 hrsz        13 044 180 Ft       9 783 135 Ft        3 261 045 Ft  
- Felsőlajos 046 és 050 hrsz        22 782 572 Ft     17 086 929 Ft        5 695 643 Ft  
- Lajosmizse 0260/2 és 0271 hrsz        46 901 957 Ft     35 176 468 Ft      11 725 489 Ft  

Projekt bekerülés összesen      110 092 263 Ft    82 569 197 Ft     27 523 066 Ft  
 
A fenti projekt költségvetés alapján a projekt összes költsége bruttó 110.092.263.- forint. A 
projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége bruttó 110.092.263.- forint. Az 
igényelt támogatás összege bruttó 82.569.197.- forint. A projekt teljes költségére vonatkozó 
önkormányzati önerő összege bruttó 27.523.066.- forint, amely önerő összegből Felsőlajos 
Község Önkormányzatát bruttó 12.134.849.- forint, Lajosmizse Város Önkormányzatát 
bruttó 15.388.217.- forint terheli. A két település az önerő összegét saját forrásból 
finanszírozza a 2017. évi költségvetési rendeletük terhére. 
 
A két településre jutó önerő összeg kiszámításának módszere (adatok  bruttó forintban): 
 
 

Tevékenység Kiadás 
Lajosmizse 

Kiadás 
Felsőlajos 

Önerő 
Lajosmizse 

Önerő 
Felsőlajos 

Önerő a 
két 

települést 
tekintve 

Meglévő szerződés, piackutatás és költségbecslés alapján 
Tervezés 571.500 482.600 142.875 120.650 263.525 

Gépbeszerzés 11.590.754 10.269.100 2.897.689 2.567.275 5.464.964 
Kivitelezés 46.901.957 35.826.752 11.725.489 8.956.688 20.682.177 

A gépbeszerzés és kivitelezés összegének százalékos arányát tekintve 
 (Lajosmizse 55,93 %  Felsőlajos 44,07 %) 

Műszaki ellenőr 1.079.500 150.941 118.934 269.875 
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Tájékoztatás és 
nyilvánosság 

444.500 62.152 48.973 111.125 

Projektmenedzsment 538.000 75.226 59.274 134.500 
Megvalósíthatósági 

tanulmány 
1.117.600 156.268 123.132 279.400 

Fenntartási és 
üzemeltetési terv 

381.000 53.273 41.977 95.250 

Közbeszerzés 889.000 124.304 97.946 222.250 
Összesen 110.092.263 15.388.217 12.134.849 27.523.066 

 
Amennyiben a Kiíró Szervezet a pályázatot nem támogatja a projekt előkészítő költségek 
közül a tervezés (bruttó 1.054.100.- forint), a megvalósíthatósági tanulmány (bruttó 
1.117.600.- forint), valamint a fenntartási és üzemeltetési terv (bruttó 381.000.- forint) 
elkészítetésének költségét, azaz bruttó 2.552.700.- forintot fektetett be a két önkormányzat a 
sikertelen projektbe. Ezen összeg megbontva Felsőlajos esetében bruttó 1.143.033.- forint, 
Lajosmizse esetében bruttó 1.409.667.- forint. 

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: 

Határozat-tervezet 
 

…../2016. (…………….) ÖH 
Döntés pályázat benyújtásáról a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázati kiírásra 
 

Határozat 
 

1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 
Önkormányzatával konzorciumi együttműködési megállapodás keretében pályázatot 
nyújt be 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 kiírásra az 
alábbi projekt tartalommal: 
 

a.) A projekt címe: „Lajosmizse és Felsőlajos települések külterületi közútjainak 
fejlesztése, és az önkormányzati külterületi utak kezeléséhez szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése” 

 
b.)  A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi száma: 

 
ba.) Felsőlajos, 035 hrsz-ú külterületi út, 
bb.) Felsőlajos, 046 hrsz-ú külterületi út, 
bc.) Felsőlajos, 050 hrsz-ú külterületi út, 
bd.) Lajosmizse, 0260/2 hrsz-ú külterületi út, 
be.) Lajosmizse, 0271 hrsz-ú külterületi út. 

 
 
 
 
 
 
 



6 
 

c.) A projekt által az önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges, beszerzendő erő- és munkagépek: 

 
ca.) Felsőlajos Község Önkormányzata részére: 
 

caa.) Chery-Zoomlion RK504 EC fülkés traktor, 
cab.) GardenGo SP 200 hótolólap, 
cac.) COSCO PS 500 típusú sószóró, 
cad.) Bicchi BRT225 pótkocsi, 
cae.) CZTL 250 vonólap (gréder). 
 

cb.) Lajosmizse Város Önkormányzata részére: 
 

cba.) Chery-Zoomlion RK504 EC fülkés traktor, 
cbb.) GardenGo SP 200 hótolólap, 
cbc.) COSCO PS 500 típusú sószóró, 
cbd.) Bicchi BRT550 pótkocsi, 
cbe.) GardenGo TMC-180 szárzúzó, 
cbf.) GardenGo AGL 165 padkakasza. 

 
d.) A projekt összes költsége 110.092.263.- forint. 

 
e.) A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége 110.092.263.- forint. 

 
f.) Az igényelt támogatás összege 82.569.197.- forint.  

 
2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete konzorciumot hoz létre a 

projekt megvalósítása érdekében Lajosmizse Város Önkormányzatával és 
felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadásához szükséges Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás aláírására. 
 

3.) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a projekt teljes 
költségére vonatkozó önkormányzati önerő összegéből, azaz 27.523.066.- forintból 
Felsőlajos Község Önkormányzatára eső önkormányzati önerő részt, azaz 
12.134.849.- forintot saját forrásból biztosítja. A fennmaradó önkormányzati önerő 
összeget, azaz 15.388.217.- forintot Lajosmizse Város Önkormányzata biztosítja saját 
forrásból. 

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

vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén a 3. pontban megjelölt Felsőlajos 
Község Önkormányzatára eső önkormányzati önerő összeget a 2017. évi költségvetési 
rendeletében elkülöníti.  

 
5.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert – Lajosmizse város polgármesterével együttműködve - a pályázati 
kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázat előkészítésére, 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: 2016. december 15. 
 
Lajosmizse, 2016. december 12.  
                       Juhász Gyula sk. 
                                                                                               polgármester   
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Előterjesztés melléklete 

 
A Felhívás 7. számú szakmai melléklete 

 
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Támogatási kérelem benyújtására 
 
1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) 
aláírásával a 2. pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a 
célból, hogy a „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának  és alapvető szolgáltatásainak 
fejlesztésére” Vidékfejlesztési Program keretében a  „Külterületi helyi közutak fejlesztése, 
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése” felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet 
nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös 
együttműködéssel megvalósítsák.  
 
2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és 
személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) 
megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás 
keretei között részt vállalnak: 
 

Szervezet, személy neve: Lajosmizse Város Önkormányzata 

Postacím: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

Székhely: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 724616 

Adószám: 15724612-2-03 

Aláírásra jogosult képviselője: Basky András polgármester 

Aláírásra jogosult adóazonosító jele: 8337163070 
 

Szervezet, személy neve: Felsőlajos Község Önkormányzata 

Postacím: 6055 Felsőlajos, Iskola utca 12. 

Székhely: 6055 Felsőlajos, Iskola utca 12. 

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 540304 

Adószám: 15540306-1-03 

Aláírásra jogosult képviselője: Juhász Gyula polgármester 

Aláírásra jogosult adóazonosító jele: 8355024060 
 
A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Basky Andrást (a 
továbbiakban Vezető-t) választják. 
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3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok meghatalmazást adnak a Vezető részére, amely 
meghatalmazás a Támogató irányában a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint 
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről 
szóló 2007. évi XVII. törvény 28/B. §-ában előírtak maradéktalan teljesítése esetén 
hatályosul. A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban 
foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.  
 
4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási 
kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek 
érdekében együttműködnek. 
 
5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési 
megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, 
és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a 
támogatási kérelemben és a támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt tartalommal 
szerződést kötnek. 
 
6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi. 
 
7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, 
illetve ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást 
kötnek. 
 
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
8. A Tagok egyéb megállapodásai: A projekt teljes költségvetésére vonatkozó önkormányzati 
önerő összegéből, azaz 27.523.066.- forintból Lajosmizse Város Önkormányzata 15.388.217.- 
forintot, Felsőlajos Község Önkormányzata 12.134.849.- forintot biztosít saját forrásból. A 
projekttel kapcsolatosan felmerülő egyéb szabályozást igénylő kérdések esetében a Tagok azt 
külön megállapodásban rögzítik. 
 
 
 
Konzorcium vezetője 
 
 

.............................................. 
Basky András 

        Lajosmizse Város Önkormányzata 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 2016.12.16. 
 

Konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
Juhász Gyula 

Felsőlajos Község Önkormányzata 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 2016.12.16. 
 
 
 

 
 


