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JELENTÉS 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2013. szeptember 12-i ülésére 

 
 
Tárgy: A 2013. január 01-tıl 2013. június 30-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által 

meghozott és 2013. június 30-ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtása 
Ikt. sz.: I/922/3/2013.   
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelete 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. 
A határozatok végrehajtásáról az alábbiakban tájékoztatom a T. Képviselı-testület tagjait: 
 
2013. január 10.  
 
1/2013. (I.10.) ÖH 
Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1 azonosító számú pályázat vonatkozásában 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy Lajosmizse 
Város Önkormányzata együttmőködik a TIOP-1.2.1/A-12/1 azonosító számú, „Agóra– 
multifunkcionális közösségi központok és területi közmővelıdési tanácsadó szolgált 
infrastrukturális feltételeinek kialakítása” címő pályázat megvalósítása során Kecskemét 
Megyei Jogú Város Önkormányzatával azzal, hogy az sem a pályázat benyújtása során, sem a 
fenntartási idıszak alatt Lajosmizse Város Önkormányzata részére anyagi kötelezettséggel 
nem jár. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazta a polgármestert az 
együttmőködési megállapodás aláírására. 
 
Az együttmőködési megállapodás 2013. január 10. napján aláírásra került.  
 
2/2013. (I.10.) ÖH 
Villamosenergia-igény ellátása megújuló energiaforrásokkal tárgyú pályázatok 
elıkészítése az önkormányzati ingatlanok vonatkozásában 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazta a polgármestert, 
hogy a KEOP-4.10.0/A azonosító számú pályázat benyújtása érdekében az elıkészítı 
intézkedéseket (tervek elkészítésére, pályázatírásra, közbeszerzés lefolytatására, nyilvánosság 
biztosításával járó feladatok ellátására árajánlatok bekérése, szükséges regisztráció megtétele, 
stb.) tegye meg azzal, hogy a projekt elırehaladásáról a soros ülésen tájékoztatnia kell a 
Képviselı-testületet, valamint készítse elı a szükséges döntések meghozatalát. 
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Az elıkészítı intézkedések megtörténtek. A pályázat kizárólag a Mővelıdési Ház 
tekintetében került benyújtásra, mert a Városháza épületének tervezıje nem járult 
hozzá a napelemek tetın való elhelyezéséhez.  
 
3/2013. (I.10.) ÖH  
Egészségház energetikai korszerősítésével kapcsolatos pályázat benyújtásához szükséges  
villanyterv elkészítıjének kiválasztása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a KEOP-5.5.0/B azonosító számú, 
„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” címő 
pályázat benyújtásához szükséges villanyterv elkészítésével a B és L Kft-t bízta meg. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazta a polgármestert, 
hogy az Egészségház energetikai korszerősítésére benyújtandó pályázat villanytervének 
elkészítésére kiválasztott céggel megkösse a megbízási szerzıdést.  
 
A B és L Kft.-vel a megbízási szerzıdés 2013. január 11. napján aláírásra került.  
 
2013. január 31. 
 
7/2013. (I. 31.) ÖH. 
Lajosmizse Dózsa Gy. út 123. (volt Szülıotthon) szám alatti ingatlan bérleti 
szerzıdésének megszüntetése 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete  Lajosmizse, Dózsa Gy. út 123. 
szám alatti ingatlanra a White System Kft.-vel 2011. április 20-án kötött bérleti szerzıdés 
közös megegyezéssel 2013. február 28. napjával megszünteti. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
bérleti szerzıdés megszüntetésérıl szóló megállapodás elkészítésére és aláírására. 
 
A bérleti szerzıdés megszüntetésérıl szóló megállapodás 2013.02.12. napján aláírásra 
került.  
 
9/2013. (I. 31.) ÖH. 
Megállapodás Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos Község Önkormányzata 
között Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta a Közös Önkormányzati 
Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást és felhatalmazta a polgármestert a megállapodás 
aláírására. 
 
A megállapodás 2013. 02.04. napján aláírásra került.  
 
10/2013. (I. 31.) ÖH. 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala megszüntetı okirata   
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztés 2. mellékletét 
képezı Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala megszüntetı okiratát elfogadta, és 
felhatalmazta a polgármestert a megszüntetı okirat aláírására. 
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A megszüntetı okirat aláírása megtörtént. A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun 
Megyei Igazgatósága a megszőnés tényét 2013. 02.20 napján 2013.02. 28. napi hatállyal 
bejegyezte.  
 
12/2013. (I. 31.) ÖH. 
Közösségi ellátásokra és a pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali 
ellátásának biztosítására ellátási szerzıdés megkötése  

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta a Fıplébániai Karitász 
Alapítvány 2012. évben Lajosmizsén nyújtott szociális alapszolgáltatásaira vonatkozó és az 
elıterjesztés 2. mellékletét képezı szakmai beszámolóját, és jóváhagyta az elıterjesztés 1. 
mellékletét képezı és Lajosmizse Város Önkormányzata valamint a Fıplébániai Karitász 
Alapítvány között kötendı feladat-ellátási szerzıdést. Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete vállalta, hogy a feladat-ellátási szerzıdésben meghatározott, és a 
feladatellátáshoz kapcsolódó 150000.- Ft támogatást a 2013. évi költségvetésében megtervezi. 
A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert a feladat-ellátási szerzıdés aláírására. 

A közösségi ellátásokra és a pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali 
ellátásának biztosítására vonatkozó feladat-ellátási szerzıdés a Fıplébániai Karitász 
Alapítvánnyal 2013. január 1. napjától 2013. június 30. napjáig terjedı idıszakra 
vonatkozóan aláírásra került. A határozatban foglalt 150.000 Ft támogatást az 
Alapítvány rendelkezésére bocsátottuk.  

18/2013. (I. 31.) ÖH. 
Pályázat benyújtása az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos 
átalakítása” címő KEOP-2012-5.5.0/A azonosító számú pályázati kiírásra 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata pályázatot nyújt be a 
Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírt „Épületenergetikai fejlesztések és 
közvilágítás energiatakarékos átalakítása” címő KEOP-2012-5.5.0/A azonosító számú 
pályázatra. A megvalósítás helyszíne a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsıde 6050 Lajosmizse, Attila utca 6. szám alatti székhely intézménye. A fejlesztéssel a 
703-as helyrajzi számú ingatlanon elhelyezkedı épület egység érintett. A projekt 
megnevezése: Energiatakarékos hıforrás beépítése az Attila utcai óvodaépületbe.  
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazta a gesztor 
önkormányzat polgármesterét a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelıen a pályázat 
benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerzıdés megkötésére, továbbá a 
pályázattal kapcsolatosan felmerülı szükséges dokumentumok elıkészítésére és aláírására. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri Lajosmizse Város 
Polgármesteri Hivatalának aljegyzıjét, hogy a pályázat benyújtásáról tájékoztassa Felsılajos 
Község Önkormányzatát annak soros testületi ülésén.  
 
A pályázat benyújtásra került, azonban a pályázatot elutasították. Felsılajos Község 
Önkormányzatának tájékoztatása megtörtént.  
 
20/2013. (I. 31.) ÖH. 
Mővelıdési Ház és Könyvtár energetikai korszerősítésére irányuló pályázattal 
kapcsolatos döntések 
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Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatában úgy döntött, hogy 
benyújtja pályázatát, a Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírt „Helyi hı, és 
villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal ” címő KEOP-4.10.0/A 
azonosító számú pályázatra. 
A megvalósítás helyszíne a Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára 6050 
Lajosmizse, Szabadság tér 12. szám alatti épület. A fejlesztéssel a 2249-es helyrajzi számú 
ingatlanon elhelyezkedı épület érintett. A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert a 
pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelıen a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén 
a Támogatási Szerzıdés megkötésére, továbbá a pályázattal kapcsolatosan felmerülı 
szükséges dokumentumok elıkészítésére és aláírására. 
 
A pályázat benyújtásra került, és pozitív elbírálásban részesült. A Támogatási Szerzıdés 
aláírása még nem történt meg, tekintettel arra, hogy azt még nem küldte meg a 
pályázatot kiíró szerv. 
 
2013. február 14.  
 
26/2013. (II. 14.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye  
intézményvezetıi beosztására megbízás adása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás gesztor 
Önkormányzata Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézménye intézményvezetıi beosztásának ellátására Józsáné dr. Kiss Irén 6050, Lajosmizse, 
Petıfi u. 3. szám alatti lakosnak megbízást ad. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazta a polgármestert a 
megbízással kapcsolatos feladatok ellátására, valamint felkérte az aljegyzıt, hogy az 1.) 
pontban meghatározott döntésrıl Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testületét 
tájékoztassa. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezetı kinevezése 2013.04.01. napján megtörtént. 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testületének tájékoztatása a soros 
képviselı-testületi ülésen megtörtént.  
 
29/2013. (II. 14.) ÖH. 
Pályázat benyújtása a KEOP-5.5.0/B azonosító számú pályázati kiírásra 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be 
a KEOP-2012-5.5.0/B azonosító számú, „Épületenergetikai fejlesztések megújuló 
energiaforrás hasznosítással kombinálva” címő pályázati kiírásra. Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy pályázatot 
nyújtsa be, valamennyi intézkedést tegyen meg, valamint a szükséges megállapodásokat kösse 
meg a pályázat benyújtása érdekében. 

Az Egészségház épületenergetikai fejlesztésére került pályázat benyújtásra, melyet 2013. 
április 18. napján elutasítottak. Az elutasítás ellen 2013. április 26. napján fellebbezést 
nyújtottunk be, melyet 2013. július 12. napján a Közremőködı Szervezet a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökséghez felterjesztett.  
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2013. február 20. 

 
35/2013. (II. 20.) ÖH. 
„A Lajosmizsei Mővelıdési Ház és Könyvtár helyi hı, és villamosenergia-igény 
kielégítése megújuló energiaforrásokkal” címő pályázat önerejének megpályázása EU 
Önerı Alapból 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazta a polgármestert, 
hogy az EU Önerı Alap felhasználására a „A Lajosmizsei Mővelıdési Ház és Könyvtár helyi 
hı, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” címő pályázat esetében 
vissza nem térítendı önerı-támogatási formára nyújtson be pályázatot. 
 
A pályázat benyújtásra került, azonban az elbírálásról még információ nem érkezett. 
 
36/2013. (II. 20.) ÖH. 
A volt Szülıotthon hasznosítása nyilvános árverés útján 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyta Lajosmizse, Dózsa Gy. 
út 123. (2295hrsz.) szám alatti ingatlanra (volt Szülıotthon) vonatkozó nyilvános árverés 
jegyzıkönyvét, mely szerint az árverés gyıztese a Filius Web Kft.   
A Képviselı-testület felhatalmazta Basky András polgármestert az elıterjesztés mellékletét 
képezı bérleti szerzıdés aláírására.   
 
A bérleti szerzıdés 2013. február 28. napjával aláírásra került. A Filius Web Kft. a 
bérleti szerzıdést 2013. április 30. napjával felmondta.  
 
2013. március 8.  
 
39/2013. (III. 08.) ÖH. 
A szennyvízberuházáshoz kapcsolódó „Vállalkozási szerzıdés Lajosmizse város 
szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítésére (Piros FIDIC), valamint szennyvíztisztító 
telepének bıvítésére (Sárga FIDIC) a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 azonosítószámú 
projekt keretén belül” tárgyban kiírandó konzultáci ós eljárás konzultációs felhívásának 
és konzultációs dokumentációjának jóváhagyása  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyta az elıterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó „Vállalkozási szerzıdés 
Lajosmizse város szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítésére (Piros FIDIC), valamint 
szennyvíztisztító telepének bıvítésére (Sárga FIDIC) a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 
azonosítószámú projekt keretén belül” tárgyban kiírandó konzultációs eljárás konzultációs 
felhívását és konzultációs dokumentációját. 
A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert a konzultációs felhívás és konzultációs 
dokumentáció közzétételével kapcsolatos feladatok elvégzésére. 
 
A konzultációs felmérés és a dokumentáció közzététele megtörtént, és a vállalkozási 
szerzıdés 2013. 05.23. napjával megkötésre került.  
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2013. március 21.  
 
46/2013. (III. 21.) ÖH. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvodába történı beíratás idıpontjának, 
valamint a 2013/2014-es nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata megállapította a Meserét 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıdében az óvodai felvétel idıpontját. A 
Képviselı-testület felkérte a jegyzıt, hogy a határozatban foglaltakról Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testületét soros ülésén tájékoztassa. 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testületének tájékoztatása a soros 
képviselı-testületi ülésen megtörtént.  
 
2013. április 18. 
 
50/2013. (IV. 18.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete között önkormányzati hivatali feladatok 
ellátására létrejött Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosítása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-
testülete között önkormányzati hivatali feladatok ellátására létrejött Közös Önkormányzati 
Hivatalról szóló megállapodást az elıterjesztés melléklete szerinti módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalva elfogadta. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazta a polgármestert a 
módosított egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására. 
 
A módosított egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírása 2013.04.19. napján 
megtörtént.  
 
2013. április 30.  
 
58/2013. (IV. 30.) ÖH. 
Óvodafejlesztéssel kapcsolatos pályázat elıkészítésére irányvonalak meghatározása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt 
be az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybe vételének 
részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet által nyújtott kötelezı 
önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása elnevezéső célterület 
keretében nyújtható támogatás elnyerésére a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
és Bölcsıde székhelyintézménye (6050 Lajosmizse, Attila u. 6.) épületének energetikai 
fejlesztésére. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazta a polgármestert a 
8/2013. (III. 29.) BM rendelet mellékletében foglalt pályázati adatlap aláírására, benyújtására, 
elektronikus rögzítésére, a pályázathoz szükséges dokumentumok beszerzésére. 
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A pályázat benyújtásra került, az elbírálásról értesítés még nem érkezett.  
 
67/2013. (IV. 30.) ÖH. 
Támogatói nyilatkozat adása pályázat benyújtásához 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte a Lajosmizsei Iparosok 
és Kereskedık Egyesülete által benyújtandó „Helyi jellegzetességet magán viselı 
rendezvénytér kialakítása” címő pályázati anyag tartalmát és támogatta annak benyújtását a 
Homokhátság Fejlıdéséért Vidékfejlesztési Egyesület részére, egyúttal felhatalmazta a 
polgármester a támogatói nyilatkozat aláírására. 
 
A támogatói nyilatkozat aláírásra került.  
 
68/2013. (IV. 30.) ÖH. 
A „Vállalkozási szerzıdés Lajosmizse város szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítésére 
(Piros FIDIC), valamint szennyvíztisztító telepének bıvítésére (Sárga FIDIC) a KEOP-
1.2.0/2F/09-2010-0077 azonosítószámú projekt keretén belül” tárgyú közbeszerzés 
lezárásához szükséges döntések 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – a „Vállalkozási szerzıdés 
Lajosmizse város szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítésére (Piros FIDIC), valamint 
szennyvíztisztító telepének bıvítésére (Sárga FIDIC) a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 
azonosítószámú projekt keretén belül” tárgyú közbeszerzési eljárásban  - jóváhagyja a 
bírálóbizottság javaslata alapján elkészült eljárást lezáró döntést és az eljárást lezáró döntés 
mellékletét képezı összegezést az ajánlatok elbírálásáról, és a közbeszerzés eredményének 
megállapítására az eljárást lezáró döntés szerint döntött, mely szerint a közbeszerzési eljárás 
nyertese a Duna Aszfalt Kft.  
A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert az eljárást lezáró döntés és az annak 
mellékletét képezı összegzés aláírására, az eredmény kihirdetésére, és a dokumentáció részét 
képezı szerzıdés-tervezet megkötésére a Támogatási Szerzıdés módosítása aláírását követı 
napon.  
 
A közbeszerzési eljárás lezárása megtörtént, és a vállalkozási szerzıdés 2013. 05.23. 
napjával megkötésre került.  
 
2013. május 23.  
 
72/2013. (V. 23.) ÖH. 
Sportcsarnok felújításával kapcsolatos döntés 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazta a polgármestert, 
hogy a sportcsarnok felújításával kapcsolatosan kérjen be árajánlatokat, és a legkedvezıbb 
ajánlattevıkkel a szerzıdést kösse meg. 
 
Az árajánlatok bekérése megtörtént, melynek eredményeképpen az alábbi szerzıdések 
kerültek megkötésre:  

• bontási és kımőves munkák elvégzésére a Mizsebau Építı Kft.-vel 
• víz-csatorna-főtési munkák elvégzésére a Dancsa és Társa Bt.-vel 
• festési és mázolási munkák elvégzésére Nagy György egyéni vállalkozóval 
• épületburkolási munkák elvégzésére Vida Pál egyéni vállalkozóval 
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• villanyszerelési munkák elvégzésére Papp János egyéni vállalkozóval 
• kárpitos munkák (betonoszlopok befedése) elvégzésére Kocsis János egyéni 

vállalkozóval. 
 
74/2013. (V. 23.) ÖH. 
Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az iskoláskorú gyermekek nyári 
napközbeni ellátásának megszervezése érdekében az alábbi döntést hozza:  
 
1) Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek részére 2013. június 24-tıl augusztus 16-ig 

az Intézmények Gazdasági Szervezetének koordinálásával biztosítja a gyermekek nyári 
napközbeni ellátását, naponta 7.30 órától 16.30 óráig. 

2) Az önkormányzat a nyári napközbeni ellátás során az étkezést az IGSZ-hez tartozó 
konyhákon keresztül biztosítja a gyermekek részére azzal, hogy az étkezésért 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı – testületének a gyermekvédelmi 
támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) 
önkormányzati rendelete 2. melléklete szerinti térítési díjat kell megfizetni a törvényes 
képviselınek az általa igényelt idıszakra elıre. 

3)    Az önkormányzat az iskolás korú gyermekek nyári napközbeni ellátása biztosításához 
szükséges megbízási díjat a szerzıdı fél részére bruttó 1.020 Ft/ óra összegben állapítja 
meg.  

4)   Az önkormányzat a gyermekek nyári napközbeni ellátása biztosításához szükséges 
pénzügyi fedezetet (a megbízási díjak, az étkeztetés és az egyéb költségeket ) a 2013. 
évi költségvetésében elkülöníti.  

A képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az iskolás korú gyermekek nyári 
napközbeni ellátásában részt vevı pedagógusokkal a megbízási szerzıdést megkösse. 
 
A gyermekek nyári napközbeni ellátása rendben lezajlott. A felügyeletet vállaló 
pedagógusokkal a megbízási szerzıdés megkötése 2013. 06. 13. napján megtörtént. A 
megbízási díjak kifizetése megtörtént.  
 
84/2013. (V. 23.) ÖH. 
Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás és a 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás mőködtetésének felülvizsgálata (egy jogi 
személyiségő társulássá átalakítás jogutódlással) 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás által és a Közoktatási 
Intézményfenntartói Társulás által ellátott feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartó 
társulásokat 2013. július 1. napjával jogutódlással egy jogi személyiségő társulássá alakítja át.  
 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazta a polgármestert, 
hogy az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében az elıterjesztést terjessze a Képviselı-
testület elé. 
 
A jogi személyiségő társulás létrehozására irányuló elıterjesztést a Képviselı-testület 
május 31. napján tárgyalta.  
 
 
 



 10

 
2013. május 31.  
 
91/2013. (V. 31.) ÖH. 
Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás megszüntetése  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a Lajosmizse és 
Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulást 2013. június 30. napjával jogutódlással 
megszünteti.  
A Képviselı-testület felkérte Basky András polgármestert, mint a gesztor önkormányzat 
polgármesterét, hogy a hatályos közoktatási intézményfenntartói társulás VI.1.  pontjában 
foglaltaknak megfelelıen készítse el a pénzügyi elszámolást.  
 
A pénzügyi elszámolás elkészítése folyamatban van.  
 
92/2013. (V. 31.) ÖH. 
Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó 
Társulás megszüntetése  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a Lajosmizse és 
Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulást 2013. 
június 30. napjával jogutódlással megszünteti.  
A Képviselı-testület felkérte Basky András polgármestert, mint a gesztor önkormányzat 
polgármesterét, hogy a hatályos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményfenntartói társulás 5. pontjában foglaltaknak megfelelıen készítse el a pénzügyi 
elszámolást.  
 
A pénzügyi elszámolás elkészítése folyamatban van.  
 
93/2013. (V. 31.) ÖH. 
Lajosmizsei Feladatellátó Társulás társulási megállapodásának elfogadása  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete döntött a Lajosmizsei Feladatellátó 
Társulás - mint a Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás és a 
Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó 
Társulás jogutódja - társulási megállapodásának elfogadásáról. A Képviselı-testülete 
felhatalmazta Basky András polgármestert a társulási megállapodás aláírására, valamint a 
Társulás létrejöttéhez kapcsolódó szükséges intézkedések megtételére. 
 
A Lajosmizsei Feladatellátó Társulás társulási megállapodását Basky András 
Lajosmizse Város polgármestere és Juhász Gyula Felsılajos Község Polgármestere 
2013.06.06. napján aláírta.  
 
2013. június 27.  
 
99/2013. (VI. 27.) ÖH. 
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Forgalomirányító jelzılámpák üzemeltetésével kapcsolatos megállapodás   
  
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a forgalomirányító jelzılámpák 
üzemeltetésével kapcsolatosan az elıterjesztés 3. sz. mellékletét képezı megállapodást 
jóváhagyta, és felhatalmazta Basky András polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
A megállapodás aláírásra került 2013.08.21. napján.  
 
 
 
101/2013. (VI. 27.) ÖH. 
Vízvezeték hálózat bıvítése a Lajosmizsei Köztemetıben 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízta a Dancsa és Társa Bt-t a 
Lajosmizsei köztemetıben a vízvezeték hálózat bıvítésére az árajánlatában foglaltak szerint, 
egyúttal felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerzıdés aláírására.  
 
A szerzıdés aláírásra került 2013.07.19. napján és a vízvezeték hálózat bıvítése 
megtörtént.  
 
102/2013. (VI. 27.) ÖH. 
Javaslat a Lajosmizsei Köztemetıben elvégezendı következı fejlesztési feladatra 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı- testülete a Lajosmizsei Köztemetıben 
elvégezendı fejlesztési feladatok vonatkozásában az alábbi fejlesztést javasolta elıkészítésre: 

- urnasírkert kialakítása, 
- kerítés felújítása, 
- az elkészült belsı urnafal elıtt, annak hosszában kb 80 cm-es térkı, 
- temetı belsı útjainak rendbetétele, 
- Bajcsy-Zs. utcai parkolók kialakítása. 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı- testülete felkérte a polgármestert, hogy az 
1.) pontban foglaltakra kérjen be árajánlatokat, és azok ismeretében dönt az elvégzendı 
fejlesztési feladatokról. 
 
Az árajánlatok bekérése folyamatban van.  
 
104/2013. (VI. 27.) ÖH. 
Pályázat benyújtása a „Civil szervezetek eszközfejlesztése” megnevezéső HVS 
intézkedésre 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, határozatában úgy döntött, hogy 
pályázatot nyújt be „Lajosmizse város térfigyelı rendszerének korszerősítése és bıvítése” 
címmel a „Civil szervezetek eszközfejlesztése” megnevezéső HVS intézkedésre a támogatási 
kérelemben szereplı cél megvalósítása érdekében. 
Lajosmizse Város Önkormányzata felhatalmazta a polgármestert a pályázattal kapcsolatosan 
felmerülı összes dokumentum elıkészítésére és aláírására. 
 
A pályázat nem került benyújtásra, tekintettel arra, hogy a Képviselı-testület 
határozatának meghozatalakor pályázat benyújtását lezárták. 
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105/2013. (VI. 27.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Programjának 
elfogadása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlıségi Programját, és felhatalmazta a polgármestert a 
Helyi Esélyegyenlıségi Program aláírására.  
 
A Helyi Esélyegyenlıségi Program aláírása 2013.06.28. napján megtörtént.  
 
109/2013. (VI. 27.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete között önkormányzati hivatali feladatok 
ellátására létrejött Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosítása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-
testülete között önkormányzati hivatali feladatok ellátására létrejött Közös Önkormányzati 
Hivatalról szóló megállapodást az elıterjesztés 2 melléklete szerint a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalva elfogadta, és felhatalmazta a polgármestert a módosított 
egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására. 
 
2013.06.28. napján az egységes szerkezetbe foglalt módosított társulási megállapodás 
aláírásra került. A jogszabályi elıírásoknak megfelelıen törvényességi ellenırzés 
céljából a megállapodás megküldésre került a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Törvényességi, Ellenırzési és Felügyeleti Fıosztálya felé.  
 
111/2013. (VI. 27.) ÖH. 
Városháza hőtésére beérkezett árajánlatok elbírálása      
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Városháza hőtésére beadott 
árajánlatok közül a Makai Épületgépészeti Kft ajánlatát fogadta el azzal, hogy felhatalmazta 
Basky András polgármestert arra, hogy tárgyalásokat folytasson a Kft-vel annak érdekében, 
hogy a klíma kivitelezési költsége a beadott ajánlatához képest lehetıség szerint csökkenjen, 
és ezen összeg tartalmazza a tervezés költségét is, valamint a klíma megrendelésére és a 
szükséges vállalkozási szerzıdés aláírására.   
 
A tárgyalások lefolytatásra kerültek, melynek eredményeképpen a kivitelezési költségek 
csökkentek a határozatban foglaltaknak megfelelıen. A vállalkozási szerzıdés 
2013.07.05. napján aláírásra került. A klíma kivitelezése 2013. augusztus hónapban 
befejezıdött. 
 
112/2013. (VI. 27.) ÖH. 
Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminıség-javító  
Önkormányzati Társulási Megállapodás módosítása        
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy elfogadja az 
elıterjesztés 1. mellékletét képezı, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodást, és felhatalmazta Basky András polgármestert annak aláírására. 
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Az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás 2013. 06.28. napján aláírásra 
került.  
 
113/2013. (VI. 27.) ÖH. 
Intézményi névváltozás véleményezése 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a nemzeti köznevelésrıl szóló 
2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés d) pontjára tekintettel, a 83. § (4) bekezdés h) 
pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a Fekete István Általános Iskola, Kollégium és 
Sportiskola nevének Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola és Kollégium 
névre történı megváltoztatásával - a Kollégium, mint tagintézmény megszüntetéséig –  nem 
ért egyet, helyette a Lajosmizsei Fekete István Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium 
névhasználatot javasolta. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
ugyanakkor javasolta a fenntartó részére, hogy a kollégium megszőnését követıen az új név 
Lajosmizsei Fekete István Általános Iskola és Sportiskola legyen. 
A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a névváltozás véleményezésérıl 
szóló testületi döntésrıl a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerületét 
tájékoztassa. 
 
A Tankerület tájékoztatása a polgármester 2013.06.28. napján kelt levelében 
megtörtént, melyhez mellékletként megküldésre került a Képviselı-testület döntését 
igazoló hiteles határozat-kivonat.  
 

Határozat-tervezet 
 
……../2013. (…..)ÖH 
A 2013. január 01-tıl 2013. június 30-ig tartó idıszakban  
a Képviselı-testület által meghozott és 2013. június 30-ig  
lejárt határidej ő határozatainak végrehajtásáról szóló  
jelentés elfogadása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a jegyzı jelentését – a 2013. 
január 1-tıl 2013. június 30-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által meghozott és 
2013. június 30-ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról- elfogadja.  

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határidı: 2013. szeptember 12.  

 
Lajosmizse, 2013.szeptember 3. 
 

dr. Balogh László  
jegyzı sk. 

 


