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JELENTÉS 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2012. augusztus 16-i ülésére 

 
 
Tárgy: A 2012. január 01-tıl 2012. június 30-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által 

meghozott és 2012. június 30-ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtása 
Ikt. sz.:     I/908/2/2012.   
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése és 26. § (5) 
bekezdése értelmében, fenti tárgykörben jelentést kell készíteni. A lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról a jegyzı évente két alkalommal köteles beszámolni a testületnek. 
A jelentés elkészítése során figyelembe vettem a megjelölt idıszakban meghozott és lejárt 
határidejő határozatok kivonatait, továbbá az elızı jelentésekben megtalálható olyan 
határozatokat, melyeknél az adott határidı mellett a fenti tárgyban megjelölt idıszak valamely 
idıpontja is megjelent határidıként. 
A határozatok végrehajtásáról az alábbiakban tájékoztatom a T. Képviselı-testület tagjait: 
 
2011. március 23. 
 
30/2011.(III.23.) ÖH. 
Intézkedési terv a Fekete István Általános Iskolában 
feltárt közegészségügyi hiányosságok megszüntetésére  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének Kecskeméti, Kunszentmiklósi 
Kistérségi Népegészségügyi Intézete által feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedési 
tervet fogadott el, mely szerint:  
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Fekete István Általános Iskola 
Szabadság tér 13. sz. alatti épületében a felvált linóleumok javításának költségeit 
folyamatosan, az intézmény költségvetésében biztosítja. 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Fekete István Általános Iskola 
Lajosmizse, Dózsa György út 100. sz. alatti telephelyén a tantermek parkettájának javítását, 
szükség esetén cseréjét költségvetési lehetıségeinek figyelembe vételével megvalósítja. 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Fekete István Általános Iskola 
Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám, és Dózsa György út 100. szám alatti épületeiben az 
akadálymentesítést a pályázati és saját költségvetési lehetıségeinek figyelembe vételével 
megvalósítja. 
 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének 
Kecskeméti, Kunszentmiklósi Kistérségi Népegészségügyi Intézete fele megküldésre 
került a határozat-kivonat. Az Intézet válaszát megküldte, melyben elfogadta a 
Képviselı-testület által jóváhagyott intézkedési tervet. A Fekete István Általános Iskola 
a határozatban foglalt kötelezettségeit forráshiány miatt nem tudta megvalósítani. 
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2011. december 15.  
 
170/2011. (XII.15.) ÖH 
Spotiskola indítására vonatkozó 
szakmai munka megkezdéséhez  
elvi hozzájárulás  
 
A Képviselı-testület elvi hozzájárulását adta, hogy a sportiskola indítására vonatkozó szakmai 
munka a Fekete István Általános Iskolában elkezdıdjön. A Képviselı-testület felkérte az 
iskola igazgatóját a feladat elvégzésére, és az elkészült dokumentáció benyújtására legkésıbb 
2012. május 31-ig.  
 
A szakmai munka befejezıdött, a Képviselı-testület 2012. február 9-i ülésén döntött a 
Fekete István Általános Iskola és Kollégium alapító okiratának és pedagógiai program 
módosításáról.  
  
2012. január 19. 
 
5/2012. (I.19.) ÖH 
Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum 
használatba adása a Lajosmizse Városi Labdarúgó Club részére 
49/2012. (III.29.) ÖH 
Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum használatba 
adására vonatkozó 5/2012. (I.19.) ÖH módosítása, a szerzıdés-tervezet elfogadása 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete eredményesnek 
nyilvánította a 2012. január 10-én a Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum használatba 
adására lefolytatott versenytárgyalást. A Képviselı-testület a tulajdonában lévı belterületi 
841. hrsz-ú sportcentrumot használatba adta a Lajosmizse Városi Labdarúgó Clubnak, az 
elıterjesztés mellékletében foglalt szerzıdés alapján, egyúttal felhatalmazta a polgármestert a 
használatba adási szerzıdés megkötésére. 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatában úgy döntött, 
hogy a tulajdonában lévı belterületi 841 hrsz.-ú sportcentrumot használatba adja a Lajosmizse 
Városi Labdarúgó Clubnak, az elıterjesztés mellékletében foglalt szerzıdés-tervezet alapján, 
azzal, hogy az 1) pontban a 2012. március 29-tıl, 2027. március 29-ig terjedı idıtartam az 
érvényes, és a 4) pontban a terület nagysága 32700 m2. A használatba adási szerzıdés 
megkötésére a Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert. 
 
A januári határozat ellenére a használatba adási szerzıdés megkötésére nem került sor, 
tekintettel arra, hogy a Lajosmizse Városi Labdarúgó Club nem fogadta el a szerzıdési 
feltételeket. A márciusi képviselı-döntést követıen került sor a használatba adási 
szerzıdés megkötésére.  
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8/2012. (I.19.) ÖH  
Lajosmizse Város Településrendezési Terve módosítása - településfejlesztési döntés, 
településrendezési szerzıdések módosítása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 119/2011.(VIII.25.) határozattal 
elfogadott településrendezési szerzıdések 10. pontjában szereplı „5 éven belül” fordulatot 
„10 éven belül” fordulatra módosította.  A 11. pontja kiegészült a következı szövegrésszel:  
„Amennyiben a kérelmezett ingatlan kisebb területtel kerül átminısítésre, úgy csak az 
átminısített terület nagysága után kell a településfejlesztési hozzájárulás összegét 
megfizetni.” A határozat értelmében Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-
testülete a már aláírt szerzıdések esetén is biztosította a szerzıdések fenti módosításának 
lehetıségét. A Képviselı-testület a 61/2011. (V.19.) határozattal elfogadott módosítási 
kérelmek közül (elıterjesztés 1. melléklete) a 3, 11, 14. sorszámú módosításokat elvetette, 
illetve felkérte a Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottságot, hogy az elıterjesztés 
melléklete 1. pontjában szereplı Ragen Kft tekintetében, a biogáz üzem létesítési lehetıségét 
vizsgálja meg, valamint felhatalmazta a Polgármestert az 1. pont szerint módosított 
településrendezési szerzıdések megkötésére. 
 
A módosított településrendezési terv az érintettekkel aláírásra került. A Mezıgazdasági 
és Gazdaságfejlesztési Bizottság a Ragen Kft. tekintetében a biogáz üzem létesítési 
lehetıséget megvizsgálta, javaslatát a szakhatóságok állásfoglalásainak megérkezése 
után alakítja ki. 
 
2012. február 9. 
 
13/2012. (II.09.) ÖH  
dr. Szabó Béla háziorvos rendelési idejének 
megváltoztatásához hozzájárulás 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárult ahhoz, hogy dr. Szabó 
Béla háziorvos rendelési ideje az alábbiak szerint változzon: 

 
A rendelés idıtartama: hétfı, kedd, szerda, péntek: 8,00-12,00 óráig, 
                                                  csütörtök: 9,00-12,00 óráig, és 15,00-16,00 óráig. 
 
A rendelkezésre állási idı: hétfıtıl-péntekig: 8,00-16,00 óráig. 
A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a Szabó-Med Egészségügyi 
Szolgáltató Betéti Társasággal (tevékenységet végzı orvos: dr. Szabó Béla) az Önkormányzat 
kötelezı feladatát képezı háziorvosi szolgáltatás területi ellátási kötelezettséggel történı 
ellátására kötött megállapodást fentieknek megfelelıen módosítsa. 
 
A módosított megállapodás aláírásra került.  
 
14/2012.(II.09.) ÖH 
Pályázat benyújtása a „Lajosmizse „Meserét” Óvoda fejlesztése, bıvítés – korszerősítés”  
címő DAOP-4.2.1-11 azonosító számú pályázati kiírásra 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztor önkormányzata határozatában úgy döntött, 
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hogy pályázatot nyújt be a Dél-alföldi Operatív Program keretében kiírt „Nevelési 
intézmények fejlesztése” címő DAOP-4.2.1-11 azonosító számú pályázatra. 
A határozatban foglaltak szerint a megvalósítás helyszíne a Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsıde 6050 Lajosmizse, Attila utca 6. szám alatti székhely intézménye 
lenne. A Képviselı-testület vállalta, hogy nyertes pályázat esetén az önkormányzati önrész 
összegét - bruttó 10 500 000.- forint - a 2012. évi költségvetés 4. melléklet „Lajosmizse Város 
Önkormányzat 2012. évi kiadásai” táblázat „1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val” sorában 
elkülöníti, egyúttal felhatalmazta a polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak 
megfelelıen a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére és dokumentumok 
elkészítésére, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerzıdés 
megkötésére. 
 
A pályázat benyújtásra került, jelenleg bírálat alatt áll.  
 
18/2012.(II.09.) ÖH 
Tulajdonosi hozzájárulás zúzottköves makadám út építéséhez 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete tulajdonosi hozzájárulást adott a 
0316, 0320 és 0487 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú földutakon történı zúzottköves makadám 
út építéséhez azzal, hogy az út megépítésének minden költségét a kérelmezınek kell vállalnia. 
Az elkészült makadám burkolatú utat az önkormányzat tulajdonba veszi, de az út 
karbantartására az építtetıvel még a beruházás megkezdése elıtt külön megállapodást köt, 
melynek aláírására, valamint az elıterjesztés mellékletét képezı Hozzájáruló nyilatkozat 
aláírására a Képviselı-testület felhatalmazta Basky András polgármestert.  
 
A beruházás még nem valósult meg, így az építtetıvel a megállapodás sem került 
aláírásra. A hozzájáruló nyilatkozatot a polgármester Úr aláírta, és a kérelmezı felé 
továbbításra került. 
 
20/2012.(II.09.) ÖH 
A Fekete István Általános Iskola, Kollégium 
és Sportiskola pedagógiai programja módosításának 
jóváhagyása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata a Fekete István Általános 
Iskola, Kollégium és Sportiskola pedagógiai programjának módosítását jóváhagyta, és 
felkérte a jegyzıt, hogy a döntésrıl Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-
testületét soros ülésén tájékoztassa. 
 
Felsılajos Község Önkormányzat Képviselı-testületének tájékoztatása a soros ülésen 
megtörtént.  
 
25/2012.(II.09.) ÖH  
Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi,  
Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó 
Társulása társulási megállapodásának módosítása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse és Felsılajos 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulása társulási 
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megállapodásának módosítását az elıterjesztés melléklete szerinti módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalva elfogadta, egyúttal felhatalmazta a polgármestert a módosított társulási 
megállapodás aláírására.  
 
A módosított társulási megállapodás aláírásra került.  
 
26/2012. (II.21.) ÖH 
Pályázat kiírása fogorvosi tevékenység ellátására 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatában úgy döntött, hogy 
pályázatot ír ki fogorvosi tevékenység ellátására. A Képviselı-testület felhatalmazta a 
polgármestert a pályázati felhívás elkészítésére és közzétételére. 
 
A pályázati felhívás elkészítése és közzététele megtörtént.  
 
28/2012.(II.21.) ÖH  
Fogorvosi tevékenység ellátásának biztosításával 
kapcsolatos feladatok elvégzésére megbízás adása 
 
A Képviselı-testülete megbízta Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıjét az alapító okiratban meghatározott 
fogorvosi tevékenység ellátásának biztosításával összefüggı feladatok elvégzésével.  
 
Az intézményvezetı a fogorvosi tevékenység ellátásával kapcsolatos szükséges 
intézkedéseket megtette.  
 
2012. március 1.  
 
29/2012. (III.01.) ÖH 
Intézkedési terv a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
székhelyén feltárt közegészségügyi  hiányosságok megszüntetésére 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Kecskeméti, Kunszentmiklósi 
Kistérségi Népegészségügyi Intézete által feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedési 
tervet fogadott el, mely szerint Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Lajosmizse, Attila u. 6. sz. alatti 
épületében a 6 csoportszoba parkettájának javítását, cseréjét két ütemben valósítja meg: 

a.) 2012-ben 4 csoportszoba parkettájának felújítását az intézmény a 2012. évi 
költségvetésébıl megvalósítja. 

b.) a fennmaradó 2 csoportszoba parkettájának cseréje a 2013. évi 
költségvetési lehetıségek figyelembe vételével kerül megvalósításra. 

 
A határozat-kivonat megküldésre került a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Kecskeméti, Kunszentmiklósi Kistérségi 
Népegészségügyi Intézete felé. A 4 csoportszoba parketta felújítása megtörtént.  
 
 
 



 7

30/2012. (III.01.) ÖH  
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
és Lajosmizse Város Önkormányzata közötti együttmőködési megállapodás  
felülvizsgálata 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta az elıterjesztés 
mellékletét képezı együttmőködési megállapodást, azzal, hogy a megállapodás I. 1. pontját ki 
kell egészíteni, hogy „munkaidıben” biztosítja tizenhat órában az ingyenes használati jogot, 
valamint az I. 10. pontot ki kell egészíteni az alábbiak szerint „kivéve a nemzetiségi 
önkormányzati” Képviselı-testületi tagok és tisztségviselık telefonhasználatát, valamint 
felhatalmazta a polgármestert az együttmőködési megállapodás aláírására. 
 
Az együttmőködési megállapodás aláírásra került.  
 
31/2012. (III.01.) ÖH  
Közoktatási intézményekbe történı felvétel,  
illetve beíratás idıpontjának meghatározása  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata a Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıdében megállapította az óvodai felvétel, valamint az elsı 
évfolyamra történı beíratás idıpontját.  
A Képviselı-testület felkérte a jegyzıt, hogy a határozatban foglaltakról Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testületét soros ülésén tájékoztassa. 
 
Felsılajos Község Önkormányzat Képviselı-testületének tájékoztatása megtörtént.  
 
32/2012. (III.01.) ÖH  
A Fekete István Általános Iskola és Kollégium Felsılajosi Tagintézménye 
vonatkozásában „Örökös Ökoiskola” cím elnyerésére az Oktatáskutató és Fejlesztı 
Intézethez történı pályázat benyújtásának támogatása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztor önkormányzata határozatában támogatta a 
Fekete István Általános Iskola és Kollégium pályázatának benyújtását, mely a Felsılajosi 
Tagintézményre vonatkozóan az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet által kiírt „Örökös 
Ökoiskola” cím elnyerésére irányult, egyúttal felhatalmazta a gesztor önkormányzat 
polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 
A pályázathoz szükséges nyilatkozatok elkészültek, a pályázat benyújtásra került, és a 
Fekete István Általános Iskola és Kollégium Felsılajosi Tagintézménye elnyerte az 
„Örökös ökoiskola” címet.  
 
36/2012. (III.01.) ÖH  
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Mővelıdési Háza és Könyvtára  
igazgatói állására kiírt pályázat elbírálása  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Guti Istvánné Lajosmizse Város 
Mővelıdési Háza és Könyvtára igazgatói beosztásának ellátására Kecskemét, Mária hegy 48. 
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szám alatti lakosnak megbízást adott, és felhatalmazta a polgármestert a megbízással 
kapcsolatos feladatok ellátására. 
 
A megbízással kapcsolatos feladatok ellátása megtörtént.  
 
38/2012.(III.01.) ÖH 
Érdek-képviseleti fórum megalakítása és 
tag delegálása a Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei Tagintézményébe 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata a Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıdében a Bölcsıdei Tagintézményénél érdek-képviseleti 
fórumot alakított. A Képviselı-testület felkérte az intézmény vezetıjét, hogy a Képviselı-
testület soros ülésére az érdek-képviseleti fórum mőködésének részletes szabályait dolgozza 
ki. A Képviselı-testület felkérte a jegyzıt, hogy Felsılajos Község Önkormányzatának 
Képviselı-testületét a soros ülésén tájékoztassa.  
 
Az érdek-képviseleti fórum mőködésének részletes szabályait a Képviselı-testület a 
július 26-i rendkívüli ülésen a Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
mellékleteként elfogadta. Felsılajos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 
tájékoztatása megtörtént.  
 
39/2012.(III.01.) ÖH 
Dr. Csire Géza praxisjogának 
értékesítése 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete dr. Csire Géza praxisjogának 
elidegenítésére vonatkozó bejelentését tudomásul vette, egyúttal nyilatkozott, hogy a 
praxisjogot megszerezni kívánó orvossal dr. Márton Rozáliával - a praxisjog megszerzése 
esetén - Lajosmizse Város Önkormányzatának a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
körzetekrıl szóló rendeletében meghatározott VI. számú háziorvosi körzetre vonatkozóan 
területi ellátási kötelezettséggel feladat-ellátási szerzıdést kíván kötni. 
A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert elıszerzıdés, majd a feladat-ellátási 
szerzıdés megkötésére. 
 
Dr. Márton Rozáliával az elıszerzıdés, és a végleges feladat-ellátási szerzıdés 
megkötésre került.  
 
2012. március 29.  
 
40/2012. (III.29.) ÖH 
Háziorvosi rendelık biztosítása 
az Egészségház épületében 
70/2012. (IV.26) ÖH. 
Dr. Márton Rozália háziorvossal megkötött 
egészségügyi feladat-ellátási szerzıdés 
módosítása  
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Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatában úgy döntött, 
hogy dr. Márton Rozália részére a háziorvosi tevékenység folytatásához az Egészségház 
épületében 2012. május 1. napjától az 1-96. jelő rendelıhelyiséget biztosítja. A Képviselı-
testülete felkérte Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményének vezetıjét a rendelı helyiségek kialakítására vonatkozóan a szükséges 
intézkedések megtételére. 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a dr. Márton Rozáliával 
megkötött feladat-ellátási szerzıdésben a háziorvosi szolgáltatás nyújtásának kezdı 
napjaként 2012. június 01.napját határozta meg. A Képviselı-testület a határozatban 
foglaltak tekintetében felhatalmazta a polgármestert az elıterjesztés melléklete szerinti 
feladat-ellátási szerzıdés módosításának aláírására. 

 
A rendelı helyiségek kialakítása, és a végleges feladat-ellátási szerzıdés megkötése 
megtörtént, dr. Márton Rozália részére június 1. napjától biztosított a rendelıhelyiség.  
 
41/2012. (III.29.) ÖH 
Az önkormányzat vagyon-és felelısségbiztosításával  
kapcsolatos alkuszi megbízás felülvizsgálata 
 
A Képviselı-testület az alkusz cégek kiválasztása tárgyában nem döntött, viszont mindhárom 
alkusz céget az alábbi feladatok elvégzésére kérte fel: 

1. Tárják fel az Önkormányzatnál és intézményeinél a biztosítandó vagyont, 
eseményeket, személyeket. 

2. Versenyeztessék meg a biztosító társaságoknál az 1. pontban foglalt biztosítandó 
tételeket. 

3. Az 1-2 pontban foglalt feladatok elvégzésének eredményét nyújtsák be a polgármester 
részére 2012. április 30-ig. 

A Képviselı-testülete felkérte a polgármestert, hogy a 3. pontban beérkezett anyagokat 
összehasonlítható táblázatos formában terjessze elı a Képviselı-testület májusi, vagy júniusi 
soros ülésére.  
 
A Képviselı-testület a július 5-i soros ülésen zárt tárgyalás keretében döntött az alkuszi 
cég kiválasztásáról.  
 
43/2012. (III.29.) ÖH 
A Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorcium részére tervezési 
hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerı továbbutalása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a Dél-alföldi 
Ivóvízminıség-javító Konzorcium Taggyőlésének 8/2011. (12.07) TGY. határozata alapján, a 
Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és 
fennmaradt önerı 70%-át, - Lajosmizse esetében- 1.219.579.-Ft-ot azaz Egymillió- 
kettıszáztizenkilencezer-ötszázhetvenkilenc  Ft-ot, az önkormányzat számláján történı 
jóváírást követıen átutal a Kék-víz- Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminıség-javító 
Önkormányzati Társulás OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11732002-15773977 sz. 
bankszámlájára, a „Kék-víz”projekt nem elszámolható költségeinek fedezetére. 
 
A Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorcium részére az Önkormányzat számlaszáma 
megküldésre került, az 1.219.579. Ft a bankszámlára még nem érkezett meg az 
elıterjesztés elkészítéséig.  
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44/2012. (III.29.) ÖH 
Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési Köztestület önkormányzati tőzoltóságként 
történı további mőködtetése 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a vonulási területben érintett 
települési önkormányzat határozatában vállalta, hogy a Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki 
Mentési Köztestületet a Városi Tőzoltó Egyesülettel közösen 2012. április 1-tıl 
önkormányzati tőzoltóságként továbbra is fenntartja, illetve együttmőködési megállapodás 
megkötését kezdeményezi az önkormányzati tőzoltósággal és a vonulási területben érintett 
többi települési önkormányzattal (Felsılajos, Ladánybene, Táborfalva) az önkormányzati 
tőzoltóság fenntartásával, a települési hozzájárulás fizetésével kapcsolatban. A Képviselı-
testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a határozat 2. pontjában meghatározottak 
teljesítése érdekében tárgyalásokat folytasson az érintettekkel, és annak eredményét 
együttmőködési megállapodásban rögzítse, valamint arra, hogy az együttmőködési 
megállapodást aláírja. 
 
A Lajosmizse Önkormányzati Tőzoltó Parancsnokság elnöke és a vonulási területben 
érintett önkormányzatok polgármesterei 2012. április 26. napján megkötötték az 
önkormányzati tőzoltóság fenntartásával, és a települési hozzájárulás fizetésével 
kapcsolatos megállapodást.  
 
45/2012. (III.29.) ÖH 
Fogorvosi tevékenység ellátására 
benyújtott pályázat elbírálása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete fogorvosi tevékenység területi 
ellátási kötelezettséggel történı folytatására feladat-ellátási elıszerzıdést kötött Dr. Dutkon 
Alexandrával, azzal, hogy a fogorvosi tevékenységet 2012. május 1. napján meg kell 
kezdenie, egyúttal felhatalmazta a polgármestert a feladatellátási-szerzıdés aláírására azzal, 
hogy a szerzıdés 4/c pontját ki kell egészíteni az alábbi szövegrésszel: „szájhigiéne 
feladatellátásról történı gondoskodás 2013. január 1-tıl, annak személyi, tárgyi feltételek, és 
a szakmai felügyelet megteremtésével együtt.” 
 
Dr. Dutkon Alexandra fogorvosi tevékenységét, 2012. május 1. napjával megkezdte, 
ugyanezen napon a feladat-ellátási szerzıdés aláírásra került, a határozatban jelzett 
kiegészítéssel.  
 
52/2012. (III. 29.) ÖH 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta az elıterjesztés 
mellékletét képezı Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás módosított Társulási 
megállapodását egységes szerkezetbe foglalva, és felhatalmazta a polgármestert a módosított 
társulási megállapodás aláírására. 
 
A módosított társulási megállapodás aláírásra került.  
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53/2012. (III. 29.) ÖH 
Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi,  
Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó 
Társulása társulási megállapodásának módosítása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse és Felsılajos 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulása társulási 
megállapodásának módosítását az elıterjesztés melléklete szerinti módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalva elfogadta, és felhatalmazta a polgármestert a társulási megállapodás 
aláírására. 
 
A módosított társulási megállapodás aláírása megtörtént.  
 
2012. április 5. 
 
58/2012. (IV.05) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Alapító  
Okiratának módosításával összefüggı intézkedések 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazta Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének 
intézményvezetıjét, hogy az Alapító Okirat módosításával összefüggı intézkedéseket, 
szükséges szerzıdés-módosításokat tegye meg.  
 
Az intézményvezetı a szükséges intézkedéseket megtette.  
 
2012. április 26.  
 
59/2012. (IV.26) ÖH. 
2011. évi pénzmaradvány jóváhagyása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. évi pénzmaradványt az 
alábbiak szerint fogadta el: 
 

Ezer Ft-ban 

 Polgármesteri 
Hivatal IGSZ 

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 156 098 4 003 
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt -199  
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt -732 732 
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 7 270 - 
Módosított pénzmaradvány 162 437 4 735 
Pénzmaradványból a költségvetési szervet nem illeti meg: - - 

- végleges feladatelmaradás - - 
- meghatározott célra rendelkezésre bocsátott - 

áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli - összegek 
- - 

- engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben 
jóváhagyott elıirányzat-növekedésbıl fel nem 
használt rész 

- - 

- munkaadókat terhelı járulék, amely nem kapcsolódik 
személyi juttatás járulékköteles maradványához és 

- - 
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támogatással fedezett 
- gazdálkodási szabály megsértésébıl származó 

maradvány 
- - 

- önkormányzat rendelet szerinti elvonás - - 
Felhasználható pénzmaradvány 162 437 4 735 
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 116 750 4 735 

- Mőködési célú kötelezettséggel terhelt 
pénzmaradvány 

29 878 4 735 

- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt 
pénzmaradvány 

86 872 - 

Szabad pénzmaradvány: 45 687 - 
- Mőködési célú szabad pénzmaradvány  - 
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány 45 687 - 

 
 
A Képviselı-testület felkérte a jegyzıt, hogy a jóváhagyott pénzmaradványra vonatkozó 
elıterjesztést a következı rendelet-módosításra készítse elı. 
 
A pénzmaradványra vonatkozó elıterjesztés elıkészítése megtörtént.  
 
60/2012. (IV.26) ÖH 
2011. évi beszámoló felülvizsgálata, jóváhagyása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a költségvetési szervei 2011. évi 
költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint felülvizsgálta és jóváhagyta: 

 
1. A Polgármesteri Hivatal és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek 

Gazdasági Szervezete alaptevékenységébe tartozó feladatainak szakmai teljesítése 2011. 
évben megfelelı színvonalú volt, alapító okiratában szereplı szakmai alapfeladatait 
teljesítette. 

2. 2011. évben az intézményfinanszírozás keretében rendelkezésre bocsátott források 
felhasználása a szakmai alapfeladatok ellátását szolgálta és ezek összhangja az év 
folyamán biztosított volt. 

3. Az IGSZ vonatkozásában a rendelkezésre bocsátott elıirányzatokon felül gazdálkodott, a 
képzıdött pénzmaradvány részben nyújt fedezetet az áthúzódó kiadásokra. 

4. A 2011. évi költségvetési rendelet alapján a kötelezettség-vállalások során figyelemmel 
kellett lenni arra, hogy a tárgyévre biztosított kiemelt elıirányzatok fedezetet nyújtsanak a 
tárgyévet terhelı - áthúzódó pénzügyi teljesítéső - kötelezettségekre is. 

5. A Képviselı-testület felhívja az érintett intézményvezetık figyelmét az Államháztartásról 
szóló törvény és a végrehajtására kiadott Kormányrendelet kötelezettségvállalásra 
vonatkozó elıírásainak betartására. 

6. Az érintett intézményeknek a pénzmaradvány által nem fedezett szállítói 
kötelezettségvállalásokat a 2012. évi költségvetése terhére kell megoldania. 

7. A Polgármesteri Hivatal és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek 
Gazdasági Szervezete által elkészített számszaki beszámolók belsı tartalma megfelel az 
elıírt adatszolgáltatások tartalmi követelményeinek. 

8. A Polgármesteri Hivatalt és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek 
Gazdasági Szervezetét a számszaki beszámolójának és mőködésének elbírálásáról, 
jóváhagyásáról írásban kell értesíteni. 

 A képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a kiértesítést végezze el.  
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A Polgármesteri Hivatal és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek 
Gazdasági Szervezete kiértesítése megtörtént.  
 
 
61/2012. (IV.26) ÖH 
Alsólajosi kerékpárút alatti állami tulajdonú terül et ingyenes átvétele 

 
 
A Képviselı-testület határozatában döntött arról, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata 
kezdeményezi a Közlekedésfejlesztési Koordinációs központon keresztül a Magyar Állam 
tulajdonát képezı jelenleg 067/1 hrsz-on bejegyzett országos közút –megosztást követıen 
067/6 hrsz-ú helyi közút („Alsólajosi kerékpárút”)- ingatlan ingyenes önkormányzati 
tulajdonba vételét. A Képviselı-testület a fent meghatározott nemzeti vagyon tulajdonjogának 
ingyenes átruházása esetén vállalta, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 13. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek eleget tesz. A Képviselı-testület 
felhatalmazta Basky András polgármestert a vagyonszerzéssel kapcsolatos feladatok teljes 
körő lebonyolítására, valamint a szükséges jognyilatkozatok megtételére és a megállapodások 
megkötésére, aláírására. 
 
A kerékpárút átvételével kapcsolatos dokumentumok aláírásra és megküldésre kerültek.  
 
62/2012. (IV.26) ÖH 
Dr. Svébis János részére rendelı biztosítása az 
Egészségház épületében 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazta a polgármestert, 
hogy az érintett háziorvosokkal egyeztetéseket folytasson a háziorvosi rendelı biztosítása 
érdekében, és megállapodás esetén felhatalmazta továbbá a területi ellátási kötelezettséggel 
háziorvosi tevékenység folytatására irányuló feladat-ellátási szerzıdések a jogszabályi 
változások figyelembevételével történı módosítására, és aláírására. 
 
Még nem sikerült a rendelı helyiség kialakítását megvalósítani. Az ügyben megkerestük 
dr. Pálffi Marianna kistérségi tisztifıorvost, hogy a rendelıhelyiség kialakítás 
lehetıségére szakmai álláspontját fejtse ki.   
 
63/2012. (IV.26) ÖH 
Az Egészségház épületében az egészségügyi alapellátásban  
dolgozó orvosok fenntartási költségtérítése 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztés III. pontja szerint 
meghatározta az Egészségház épületében és az egészségügyi alapellátásban tevékenységüket 
területi ellátási kötelezettséggel folytató egészségügyi szolgáltatók által fizetendı fenntartási 
költségeket, és felhatalmazta a polgármestert, hogy az 1.) pontban meghatározottaknak, 
valamint a jogszabályi változásoknak megfelelıen a szerzıdés aláírásának napjával 
kezdeményezze az egészségügyi szolgáltatókkal az egészségügyi feladat-ellátási szerzıdések 
módosítását. 
 
A szerzıdések aláírásra kerültek, egy fı kivételével valamennyi orvos ezen határozat 
szerinti fizetési módot választotta. A számlázás is a határozatnak megfelelıen történik.  
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64/2012. (IV.26) ÖH 
A Fekete István Általános Iskola és Kollégiumban a  
2012/2013- as tanévben az egyes évfolyamon indítható 
osztályok, kollégiumi csoportok számának meghatározása 
65/2012. (IV.26) ÖH 
A 64/2012.(IV. 26.) ÖH végrehajtása 
75/2012. (V.31.) ÖH 
Döntés a kollégiumi feladat-ellátás  
átadására vonatkozóan 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztor Önkormányzata a Fekete István Általános 
Iskola és Kollégiumban a 2012/2013-as tanévben indítható iskolai osztályok, kollégiumi 
csoportok számát az alábbiak szerint állapította meg: 

a.) elsı, harmadik, negyedik ötödik, hatodik évfolyamon öt osztály,  
b.) második, hetedik és nyolcadik évfolyamon négy osztály, 
c.) kollégiumi csoportok száma 0, azaz nem indít kollégiumi csoportot a 2012/2013 

tanévben. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkérte a jegyzıt, hogy Felsılajos 
Község Önkormányzatának Képviselı-testületét a határozatban foglaltakról soros ülésen 
tájékoztassa. 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkérte a Fekete István 
Általános Iskola és Kollégium igazgatóját, hogy a Képviselı-testület 2012. májusi ülésére 
részletesen dolgozza ki a 64/2012.(IV. 26.) határozatban foglalt döntés végrehajtására 
vonatkozó intézkedéseket, annak költségvetési kihatását, és egyúttal vizsgálja meg a 
Kollégium épületében az osztálytermek kialakításának lehetıségét. A Képviselı-testület 
felkérte a polgármestert, hogy legkésıbb a Képviselı-testület 2012. augusztusi ülésére 
készítse elı a határozatban foglaltak végrehajtására vonatkozóan szükséges intézkedéseket, 
döntéseket. 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (3) bekezdésében megjelölt kollégiumi 
ellátást nem vállalja, azt átadja a Kormány általános hatáskörő területi államigazgatási szerve 
részére, amely a feladat ellátásról a megyei fenntartó útján gondoskodik. Az átadás idıpontja 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (9) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelıen legkésıbb 2013. július 1. napja. A Képviselı-testület felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a határozatban foglalt döntésrıl értesítse a Kormány általános hatáskörő 
területi államigazgatási szervét, valamint arra, hogy a döntés végrehajtása érdekében 
folytasson tárgyalásokat a Kormány általános hatáskörő területi államigazgatási szervével, 
illetve arra, hogy a feladat átadáshoz kapcsolódó képviselı-testületi döntéseket készítse elı. 
 
Felsılajos Község Önkormányzat Képviselı-testületének tájékoztatása a 64/2012. 
(IV.26.) határozatban foglaltakról megtörtént. Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete a 75/2012. (V.31.) számú határozatában döntött a kollégiumi ellátás 
átadásáról a Kormány általános hatáskörő szerve részére. A döntésrıl Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatalt értesítése megtörtént, jelenleg a feladat átadással kapcsolatban 
a tárgyalások folyamatban vannak.  
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67/2012. (IV.26) ÖH 
A TÁMOP-3.4.4/B-11. kódszámú Országos tehetségsegítı 
hálózat létrehozása elnevezéső pályázat benyújtásához  
fenntartói támogató nyilatkozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata támogatta a TÁMOP-
3.4.4/B-11./B kódszámú, az Országos tehetségsegítı hálózat létrehozását, Magyar Géniusz 
Integrált Tehetségsegítı Program célkitőzéseit. A Képviselı-testület úgy nyilatkozott, hogy a 
Fekete István Általános Iskola és Kollégium által benyújtott pályázat megvalósítását 
támogatja. Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulása rendelkezik a 
vonatkozó Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervvel vagy a projektben érintett, általa 
fenntartott közoktatási intézmény(ek) rendelkezik(nek) Intézményi Esélyegyenlıségi Tervvel. 
A Képviselı-testület felhatalmazta Lajosmizse város polgármesterét a fenntartói támogatói 
nyilatkozat aláírására, valamint felkérte a jegyzıt, hogy Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testületét a határozatban foglaltakról tájékoztassa.  
 
A fenntartói támogató nyilatkozat aláírásra került, Felsılajos Község Önkormányzat 
Képviselı-testületének tájékoztatása megtörtént.  
 
 
2012. május 31.  
 
71/2012. (V.31.) ÖH 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsében  
a 2012/2013-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztor Önkormányzata a Meserét Lajosmizse 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıdében a 2012/2013-as nevelési évben indítható óvodai 
csoportok számát az alábbiak szerint állapította meg: 
Összesen: 15 csoport 
  ebbıl:   - 6050 Lajosmizse, Attila u. 6.:   8 csoport  

- 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.:    3 csoport 
- 6050 Lajosmizse, Rákóczi u. 26.:   2 csoport 
- 6055 Felsılajos, Óvoda u. 2.:   2 csoport 

A Képviselı-testülete felkérte a jegyzıt, hogy Felsılajos Község Önkormányzatának 
Képviselı-testületét a határozatban foglaltakról soros ülésen tájékoztassa. 
 
Felsılajos Község Önkormányzat Képviselı-testületének tájékoztatása megtörtént.  

 
73/2012. (V.31.) ÖH 
Pályázat benyújtása az ”Óvodafejlesztés” címő, TÁMOP-3.1.11-12/2 azonosító számú 
pályázati felhívásra 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata határozatában úgy döntött, 
hogy pályázatot nyújt be a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt 
”Óvodafejlesztés” címő TÁMOP-3.1.11-12/2 azonosító számú pályázati felhívásra. 
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A Képviselı-testület felhatalmazta a gesztor önkormányzat polgármesterét a pályázati 
kiírásban foglaltaknak megfelelıen a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére és 
dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatási 
Szerzıdés megkötésére. 
 
A pályázat 2012. augusztus 6. napján benyújtásra került.  
 
77/2012. (V.31.) ÖH 
Fenntartó támogató nyilatkozata ”A munka és a magánélet összehangolását segítı 
munkahelyi kezdeményezések – Rugalmas munkahelyek” címő, TÁMOP-2.4.5-12/7 
azonosító számú pályázatbenyújtásához 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilatkozott, hogy ismeri a 
TÁMOP-2.4.5-12/7 kódszámú, ”A munka és a magánélet összehangolását segítı munkahelyi 
kezdeményezések – Rugalmas munkahelyek” címő pályázati felhívást, és támogatja a Fekete 
István Általános Iskola által benyújtott pályázat megvalósítását. 
A Képviselı-testület, mint Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás 
gesztor önkormányzata felhatalmazta a polgármestert a támogató nyilatkozat aláírására, és 
felkérte a jegyzıt, hogy Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testületét a 
határozatban foglaltakról soros ülésen tájékoztassa. 
 
A támogatói nyilatkozat aláírásra került. A Fekete István Általános Iskola a pályázatot 
benyújtotta, a pályázat jelenleg bírálat alatt áll.  
 
84/2012. (V.31.) ÖH 
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelő „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminıség-
javító programhoz kapcsolódó Eu Önerı Alap pályázathoz szükséges saját erı 
biztosítása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a 181/2011. (XII. 
15.) ÖH. számú „KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelő „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei 
Ivóvízminıség-javító programhoz kapcsolódó Eu Önerı Alap pályázathoz szükséges saját erı 
biztosítása” tárgyú határozat 2. és 3. pontját, valamint mellékletét hatályon kívül helyezi. 
A Képviselı-testület a „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminıség-javító az 
Önkormányzati Társulás által önerı támogatás céljából benyújtandó az önkormányzatok és 
társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. évi 
támogatásának rendjérıl szóló 6/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján felhatalmazta Basky 
András polgármestert a határozat mellékletét képezı nyilatkozat aláírására.  
 
A nyilatkozat aláírásra és megküldésre került határidın belül.  
 
85/2012. (V.31.) ÖH 
Belsı Ellenırzési Társulási Megállapodás módosítása 
 
A Képviselı-testület a Belsı Ellenırzési Társulási Megállapodás módosítását elfogadta, 
egyúttal az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására felhatalmazta a 
polgármestert. 
 
A módosított társulási megállapodás aláírásra került.  
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86/2012. (V.31.) ÖH 
Lajosmizse Város Településrendezési Terve módosításának 2012 évi elıkészítése, 
településfejlesztési döntés (Sportpálya, 841 hrsz) 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város 
Településrendezési Tervét a lajosmizsei 841 helyrajzi számra (szükség szerint a környezetére) 
vonatkozóan megváltoztatta úgy, hogy ott beépítésre szánt különleges sportterület legyen; 
azon a sportcélú hasznosítás intenzíven megvalósítható legyen, kisebb minimális telekméret 
mellett (beépíthetıség: 40 %, minimális zöldfelület: 40 %, maximális építménymagasság: 16 
m, minimális telekméret: 1000 m2). 
A Képviselı-testület felhatalmazta a Polgármestert, hogy a rendezési terv módosításhoz 
szükséges (tervezési, stb.) szerzıdéseket aláírja, az eljárást megindítsa. 
 
Az eljárás megindult, a rendezési terv módosítása folyamatban van.  
 

Határozat-tervezet 
 
……../2012. (…..)ÖH 
A 2012. január 01-tıl 2012. június 30-ig tartó idıszakban  
a Képviselı-testület által meghozott és 2012. június 30-ig  
lejárt határidej ő határozatainak végrehajtásáról szóló  
jelentés elfogadása 
 
 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a jegyzı jelentését – a 2012. 
január 1-tıl 2012. június 30-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által meghozott és 
2012. június 30-ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról- elfogadja.  

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határidı: 2012.augusztus 16.  

 
Lajosmizse, 2012. augusztus 6. 
 

Kutasiné Nagy Katalin 
jegyzı sk. 


