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Elıterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2012. április 05-i rendkívüli ülésére 

 
 
Tárgy: A települési szilárd és folyékony hulladéklerakók rekultivációjával kapcsolatos 

pályázatok megvalósításához szükséges döntések meghozatala 
 
 
Iktatószám: I./35/37/2012. 
   
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 kódszámú, „Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó 
rekultivációja” címő, valamint a DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 kódszámú, „Lajosmizse 
települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja” címő pályázatokkal kapcsolatosan a 
jogszabályi változások miatt - önkormányzat és önkormányzati hivatal szétválása – változás-
bejelentés benyújtása vált szükségessé a Közremőködı Szervezet felé. 
 
A 4. számú változás-bejelentésekkel kapcsolatosan 2012. április 02. napján hiánypótlási 
felhívások érkeztek (elıterjesztés melléklete), melyekben kéri a Közremőködı Szervezet, 
hogy a Képviselı-testület határozatban rögzítse, hogy Lajosmizse Város Polgármesteri 
Hivatala közremőködik a projektek megvalósításában, valamint, hogy a hivatal dolgozóinak 
milyen feladatokat kell ellátniuk a megvalósítás során. 
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé. 

 
 

I. Határozat-tervezet 
 
    /2012. (……) ÖH 
A DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 azonosító számú, „Lajosmizse település folyékony 
hulladéklerakó rekultivációja” cím ő pályázat projektmenedzsmenti feladatainak 
ellátása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilatkozik, hogy Lajosmizse 
Város Polgármesteri Hivatala a DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 azonosító számú, „Lajosmizse 
település folyékony hulladéklerakó rekultivációja” címő pályázat megvalósításában 
közremőködik, valamint a hivatal dolgozói a projekt megvalósítása során ellátják az alábbi 
feladatokat: 

- projektmenedzseri, 
- mőszaki szakértıi, 
- pénzügyi szakértıi feladatok. 

 
 

Határid ı: 2012. április 05. 
Felelıs: Képviselı-testület 



II. Határozat-tervezet 
 
    /2012. (……) ÖH 
A DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 azonosító számú, „Lajosmizse települési szilárd 
hulladéklerakó rekultivációja” cím ő pályázat projektmenedzsmenti feladatainak 
ellátása 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete nyilatkozik, hogy Lajosmizse Város 
Polgármesteri Hivatala a DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 azonosító számú, „Lajosmizse 
települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja” címő pályázat megvalósításában 
közremőködik, valamint a hivatal dolgozói a projekt megvalósítása során ellátják az alábbi 
feladatokat: 

- projektmenedzseri, 
- mőszaki szakértıi, 
- pénzügyi szakértıi 
- belsı ellenıri feladatok. 

 
 
Határid ı: 2012. április 05. 
Felelıs: Képviselı-testület 
 
Lajosmizse, 2012. április 03. 
 
                                                                                          Basky András s.k. 
                                                                                               polgármester 



Elıterjesztés melléklete 

 



 



 



 


