
LAJOSMIZSE VÁROS FEJLESZTÉSE AZ EURÓPAI 
UNIÓS PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

Kecskemét, 2017. augusztus 22.

Basky András
polgármester



LAJOSMIZSE
„ISZTAMBUL ÉS LONDON KÖZÖTT 

FÉLÚTON”



LAJOSMIZSE A SZAMÓCA FŐVÁROSA



Lajosmizse története
• Ős‐Duna törmelékkúp
• Tatárjárás után: Mizseszállása, 

Beneszállása és Lajosszállása
• 1873‐tól önálló „Jász‐Lajos‐Mizse” néven
• 1970: nagyközségi rang
• 1993. szeptember 1.: városi rang



Fontosabb információk

11900 lakos
16000 ha / belterület 500 ha/
Budapest 67 km, 
Kecskemét 18 km
Liszt Ferenc Reptér 35 perc



GAZDÁLKODÁS

ADÓSSÁG NÉLKÜL
MEZŐGAZDASÁG
IPAR
IDEGENFORGALOM
PÁLYÁZATOK





DAOP-4.1.3/C-2f-2009-0019

Első Esély Program – Bölcsődei ellátás biztosítása 
Lajosmizse Városban

Pályázat benyújtása: 
2009.12.10.

Támogatási döntés: 2010. 
03.01.

Megvalósítás kezdete: 
2010.03.04.

Megvalósítás vége: 2011.05.03.



Költségek:
Támogatási összeg: 77.512.257.-

Önerő: 8.612.474
Támogatás intenzitása: 90 %

Műszaki tartalom:
2 csoportos bölcsőde 
létesítése kiszolgáló
helyiségekkel







Meserét Napköziotthonos Óvoda és 
Bölcsőde

Az óvoda 3 telephelyen működik 
Jelenleg 16 csoport / 11+3+2 /
2011‐től 2 bölcsődei csoport /pályázat/
DAOP‐os pályázat 2013‐ban / 3 
csoport, tornaszoba /
Energetikai korszerűsítés
Új TOP‐os pályázat



DAOP-4.2.1-11-2012-0002

Lajosmizse „Meserét” Óvoda fejlesztése, bővítés-
korszerűsítés

Pályázat benyújtása: 
2012.04.02.

Támogatási döntés: 2012.09.13.

Megvalósítás kezdete: 
2013.01.02.

Megvalósítás vége: 2013.10.01.



Költségek:
Támogatási összeg: 199.500.000.-

Önerő: 10.500.000.-
Támogatás intenzitása: 95 %

Műszaki tartalom:
3 csoportos óvodai 
szárny építése kiszolgáló
helyiségekkel, 
tornaszobával







Források megoszlása az eredeti TSz alapján

Európai Uniós 
támogatás

1.890.593.480.‐ forint

Lajosmizsei Víziközmű‐
társulat által fizetett saját 

forrás

333.634.144.‐ forint

Amelyből  a Lajosmizsei 
Víziközmű‐társulás 

hitelfelvétellel biztosít:

301.087.234.‐ forint

Összesen 2.224.227.624.‐ forint



Pályázat benyújtásának ideje: 2011. október 03.

Pályázat címe és kódszáma:
Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése

DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015

Támogatói döntés kézhezvétele: 2012. november 08.

Támogatási Sz. megkötésének napja: 2013. február 15.



Forrás Forint %
Saját forrás 22 647 150 10
Európai Uniós 
támogatás 203 824 350 90

ÖÖsszesen:sszesen: 226 471 500226 471 500 100100



A beruházás helyszínei

A beruházás az alábbi helyszíneken valósul meg:

Arany János utca
Orgona utca
Madách utca 
Görgey utca
Petőfi Sándor utca
Ceglédi út

Iskola-tó
Posta-tó
Kossuth Lajos utca
Szent Lajos utca
Prímás utca
Táncsics Mihály utca













KEOP-4.9.0/11-2011-0072

A Fekte István Általános Iskola komplex energetikai 
korszerűsítése Lajosmizsén

Pályázat benyújtása: 
2011.05.23.

Támogatási döntés: 2012.01.30.

Megvalósítás kezdete: 
2012.08.23

Megvalósítás vége: 2012.12.01



Költségek:
Támogatási összeg: 248.343.508.-

Önerő: 43.825.326.-
Támogatás intenzitása: 85 %

Műszaki tartalom:
- Külső nyílászárók 
cseréje
- Homlokzati falak 
hőszigetelése
- Lapos tető szigetelése
- Megújuló energiaforrás 
kihasználása









KEOP-4.10.0/N/14-2014-0266

Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse 
településen

Pályázat benyújtása:

Támogatási döntés:

Megvalósítás kezdete: 
2015.03.02.

Megvalósítás vége: 2015.10.31.



Költségek:
Támogatási összeg: 43.323.628.-

Támogatás intenzitása: 100 %

Műszaki tartalom:
-Napelemes rendszer 
kiépítése





KEOP-5.7.0/15-2015-0034

Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában 
álló, Lajosmizse Rákóczi utca 30. és Attila utca 6. 
szám alatti óvodák épületenergetikai fejlesztése

Pályázat benyújtása: 
2015.07.16.

Támogatási döntés: 2015.09.02.

Megvalósítás kezdete: 
2015.09.14.

Megvalósítás vége: 2015.11.25.



Költségek:
Támogatási összeg: 80.862.679.-

Támogatás intenzitása: 100 %

Műszaki tartalom:
-Külső nyílászárók cseréje
-Homlokzati falak 
hőszigetelése
-Lapos tető szigetelése
-Padlás szigetelése













BENYÚJTOTT TOP‐OS 
PÁLYÁZATAINK

 LADÁNYBENEI ÚT FELÚJÍTÁSA
 ZÖLD VÁROS
 ÓVODÁK FEJLESZTÉSE
 LEROMLOTT VÁROSRÉSZEK 

REHABILITÁCIÓJA
 SZEGREGÁLT TERÜLETEN ÉLŐK 

BEILLESZKEDÉSÉT SEGÍTŐ PROGRAM
 SURI ISKOLA ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE
 ISKOLAI KONYHA FEJLESZTÉSE



TOP‐2.1.2‐15‐BK1‐2016‐00008 azonosító számú – „Lajosmizse 
város környezettudatos és innovatív fejlesztése „ című pályázat

‐ Lajosmizse Város Önkormányzata  2016.  július  22. napján nyújtotta 
be  pályázatát  a  TOP‐2.1.2‐15  azonosító számú,  „Zöld  város 
kialakítása” elnevezésű pályázati kiírásra.

‐ A  benyújtott  pályázat  jogosultsági  vizsgálatát  elvégezték  és  a 
pályázatot  2016.  augusztus  4‐én  befogadták.  Jelenleg  az  elbírálás 
szakaszában van.

‐ A tervezés alapján a pályázat összköltsége bruttó 860 millió forint.

‐ A támogatás intenzitása 100 %. 



A pályázat keretében fejlesztendő területek



TOP‐2.1.2‐15‐BK1‐2016‐00008 azonosító számú – „Lajosmizse 
város környezettudatos és innovatív fejlesztése „ című pályázat

A pályázat keretében az alábbi területek fejlesztésére 
nyílhat lehetőség

1. Iskola-tó (708/5 hrsz.)
•Séta- és kerékpárút, futópálya építése;
•Tanösvény kialakítása;
•Kandeláberes közvilágítás a tó körül;
•Ivókutak kialakítása vízlekötéssel;
•Vízi színpad és rendezvénytér kialakítása;
•Játszótér kialakítása, játszóeszközök kitelepítésével;
•Sporttér, utcai kosárlabda pálya kialakítása;
•Kilátó építése és környezetének térburkolása;
•Kültéri fitnesz eszközök beszerzése és elhelyezése;
•Kerti padok beszerzése és elhelyezése;
•Május 1 utca merőleges csatlakozása a Mizsei utcára, zúzott köves út kialakítása;
•Növénytelepítés, faültetés és füvesítés a tó körül.



1. Iskola‐tó (708/5 hrsz.)



TOP‐2.1.2‐15‐BK1‐2016‐00008 azonosító számú – „Lajosmizse 
város környezettudatos és innovatív fejlesztése „ című pályázat

A pályázat keretében az alábbi területek fejlesztésére 
nyílhat lehetőség

2. Városház tér és Sétáló utca (706 hrsz.), Régi Városháza udvara (1/1 
hrsz.) és Attila utca (14 hrsz.) fejlesztése, felújítása:

•Térburkolás;
•Közvilágítás kiépítése;
•Növénytelepítés;
•Parkolók (707 hrsz.) és
gyalogátkelő helyek kialakítása;

•Csapadékvíz elvezetés



2. Városház tér és Sétáló utca (706 hrsz.), Régi Városháza udvara (1/1 hrsz.) és Attila 
utca (14 hrsz.) fejlesztése, felújítása



TOP‐2.1.2‐15‐BK1‐2016‐00008 azonosító számú – „Lajosmizse 
város környezettudatos és innovatív fejlesztése „ című pályázat

A pályázat keretében az alábbi területek fejlesztésére 
nyílhat lehetőség

3. Központi Park felújítása (22/2 hrsz.):

•Járdák, térburkolatok kialakítása, felújítása;
•Kerti padok beszerzése és elhelyezése;
•Növénytelepítés, faültetés, füvesítés;
•Kerékpárút felújítása;
•Játszótér rehabilitációja, kiegészítése



3. Központi Park felújítása (22/2 hrsz.)



TOP‐2.1.2‐15‐BK1‐2016‐00008 azonosító számú – „Lajosmizse 
város környezettudatos és innovatív fejlesztése „ című pályázat

A pályázat keretében az alábbi területek fejlesztésére 
nyílhat lehetőség

4. Az 5. számú főút melletti városközponti területek fejlesztése (az út 
széle és a járda közötti terület) (2504 hrsz.):
Páratlan oldalon a Művelődési Háztól a buszmegállóig 
•Járda és térburkolat építés;
•Zöldfelület kialakítás, növény és fasor telepítés;
•Pihenőpadok, ivókút telepítés;
•Csapadékvíz elvezetés;
•Buszváró környezetének rendezése.



TOP‐2.1.2‐15‐BK1‐2016‐00008 azonosító számú – „Lajosmizse 
város környezettudatos és innovatív fejlesztése „ című pályázat

A pályázat keretében az alábbi területek fejlesztésére 
nyílhat lehetőség

5. Piactér és közvetlen környezetének felújítása
•Zöldségpiac középső részének lefedése, fogadó épület építése;
•Csapadékvíz elvezetés;
•Ruhapiac területén lévő nyitott pavilonok felújítása;
•Zárt árusító pavilonok cseréje;
•Kerítés felújítása és új kerítés építése;
•Térfigyelő kamerarendszer kiépítése (jelenlegi hálózat bővítése);
•Térburkolat építése;
•Piactéri vizesblokk és iroda teljes felújítása, vagy áthelyezése az új fogadó
épületbe;

•Piac közvetlen környezetében parkolók építése;
•Elektromos hálózat kiépítése;
•Kerékpár tárolók telepítése



5. Piactér és közvetlen környezetének felújítása



5. Piactér és közvetlen környezetének felújítása



VP‐s PÁLYÁZATUNK
 VP 6‐7.2.1‐7.4.1.2‐16 kódszámú Külterületi helyi 
közutak fejlesztése, …….

 Konzorcium Felsőlajossal
 Gépvásárlás : 2db erőgép és hozzá munkagépek
 713 m  új aszfalt / vásártérhez/
 620 m új út Felsőlajos Tanyacsárda felé
 Teljes költség: 107 052 884 Ft
 Igényelt támogatás: 80 289 663
 Önerő: 26 763 221
 Jelenleg elbírálás alatt 



ÖSSZEGZÉS
Elnyert pályázatok

EU 2007‐13 fejlesztési ciklusban
104 nyertes pályázat 6,5 milliárd forint

SZÉCHENYI 2020
76 nyertes pályázat 2,6 milliárd forint 

Vidékfejlesztési program
53 nyertes pályázat 500 millió forint











KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ
FIGYELMÜKET,

VÁRJUK ÖNÖKET 
LAJOSMIZSÉRE!


