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JELENTÉS 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2014. január 30-i ülésére 
 
 
Tárgy: A 2013. július 01-tıl 2013. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által 

meghozott és 2013. december 31-ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtása 
Ikt. sz.: I/672/2/2014. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
  
Lajosmizse Város Önkormányzatának 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. július 11. 
 
115/2013. (VII. 11.) ÖH. 
A „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése” címő pályázathoz kapcsolódó 
„Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése keretében belterületi csapadékvíz-
elvezetı hálózat kiépítése” tárgyban kiírandó konzultációs eljárás konzultációs felhívásának és 
konzultációs dokumentációjának jóváhagyása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyta az elıterjesztés melléklete 
szerinti tartalommal a „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése” címő pályázathoz 
kapcsolódó „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése keretében belterületi csapadékvíz-
elvezetı hálózat kiépítése” tárgyban kiírandó konzultációs eljárás konzultációs felhívását és 
konzultációs dokumentációját. A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert a konzultációs 
felhívás és a konzultációs dokumentáció közzétételével kapcsolatos feladatok elvégzésére 

A jóváhagyást követıen a közbeszerzési eljárást megindítottuk. Az eljárás 2013. szeptember 1. 
napján eredményesen zárult.  

117/2013. (VII. 11.) ÖH.  
Tanyafejlesztési program 2013. évi igénybevételével kapcsolatos döntések 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Sebık Márta képviselı tanyafejlesztési 
programra vonatkozó indítványát elfogadta. A Képviselı-testület úgy döntött, hogy A Tanyafejlesztési 
Program elıirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének feltételeirıl szóló 
56/2013. (VI. 29.) VM rendelet által nyújtott pályázati lehetıség vonatkozásában:  

• a helyi piac fejlesztése,  
• a külterületi földutak karbantartása, 
• a vásártér fejlesztése 

célokhoz szükséges,  a pályázati felhívásban meghatározottaknak megfelelı dokumentációt 
Lajosmizse Város Polgármestere készítse elı, majd terjessze a Képviselı-testület elé a pályázat 
benyújtásához szükséges döntéseket, egyúttal felhatalmazta a polgármestert az 56/2013. (VI. 29.) VM 
rendelet alapján nyújtott támogatás igénybevételével kapcsolatos pályázat(ok)hoz szükséges 
dokumentumok beszerzésére. 

A határozatban megjelölt célokat megvizsgáltuk. A helyi termelıi piac és a külterületi utak 
fejlesztésére pályázat lett benyújtva. A pályázatok nem részesültek támogatásban, mert a 
pályázat benyújtási lehetıségét menet közben felfüggesztették.  
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118/2013. (VII. 11.) ÖH. 
A lajosmizsei Római Katolikus Templomnál 
elhelyezett harangjáték javításával kapcsolatos döntés 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Sebık Márta képviselı harangjáték 
javítására vonatkozó indítványát elfogadta, és felhatalmazta a polgármestert a harangjáték javításához 
szükséges árajánlatok bekérésére.  
 
Az árajánlatok bekérése megtörtént, a megadott határid ıig egy árajánlat érkezett be, amelyet 
2013. augusztus 7. napján tartott rendkívüli testületi-ülésén tárgyalta a Képviselı-testület. 
További információ a 122/2013. (VIII.07.) határozatnál található. 
 
2013. augusztus 7. 
 
119/2013. (VIII. 07.) ÖH. 
A KEOP-4.10.0/A kódszámú, „ Helyi hı, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal” címő pályázathoz kapcsolódó önrész rendelkezésre állásának igazolása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 20/2013. (I.31.) határozatának 3) és 4) 
pontját módosította, és felhatalmazta Basky András polgármestert a Támogatási szerzıdés 
megkötésére, továbbá a pályázattal kapcsolatosan felmerülı szükséges dokumentumok elıkészítésére 
és aláírására. 
 
A Támogatói okirat aláírása folyamatban van, tekintettel arra, hogy a Támogatói okirat 
mellékletei további egyeztetéseket igényeltek.  
 
121/2013. (VIII. 07.) ÖH. 
Testvérvárosi együttmőködési megállapodás kötése Jászberény várossal 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatában úgy döntött, hogy 
testvérvárosi együttmőködési megállapodást kíván kötni Jászberény várossal az elıterjesztés 2 
melléklete szerinti együttmőködési megállapodásban foglalt célok megvalósításáért. A Képviselı-
testület felhatalmazta a polgármestert a szándéknyilatkozat, majd ezt követıen a megállapodás 
aláírására. 
 
A szándéknyilatkozat aláírása 2013. szeptember 13. napján aláírásra került. A testvérvárosi 
megállapodás aláírása Lajosmizsén fog megtörténni. Ennek pontos ideje még egyeztetés tárgyát 
képezi.  
 
122/2013. (VIII. 07.) ÖH. 
Harangjáték javításával kapcsolatos újabb árajánlatok bekérése 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkérte a polgármestert, hogy a lajosmizsei 
Római Katolikus Templomnál lévı harangjáték javítására újabb árajánlatokat kérjen be és a 
beérkezéseket követıen terjessze a Képviselı-testület elé.  
 
A határozatban foglaltaknak megfelelıen az újabb árajánlatok bekérése megtörtént, egy 
árajánlat érkezett a korábbi kivitelezıtıl – Szabados és Társai Kft-tıl. A harangjáték javítási 
költsége az árajánlat szerint a kiszállási díjat is figyelembe véve bruttó 1.700.000 Ft. Ahhoz, 
hogy a harangjáték javítása megtörténhessen ezen összeget a 2014. évi költségvetésben meg kell 
tervezni.  
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125/2013. (VIII. 07.) ÖH. 
Szándéknyilatkozat tétele munkagépek közös használatára vonatkozóan 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy pályázati forrásból 
beszerzendı eszközök, munkagépek közös üzemeltetésére szándéknyilatkozatot ír alá Felsılajos 
Község Önkormányzatával az elıterjesztés 5. melléklete szerinti célok megvalósításáért. A 
szándéknyilatkozat aláírására felhatalmazta a polgármestert.  
 
A szándéknyilatkozat aláírása megtörtént, de tartalma okafogyottá vált, hiszen a pályázat nem 
részesült támogatásban, mert a pályázat benyújtásának lehetıségét menet közben 
felfüggesztették. 
 
2013. szeptember 1.  
 
129/2013. (IX.01.) ÖH. 
A „Lajosmizse Város vízvédelmi rendszerénekfejlesztése keretében belterületi csapadékvíz-
elvezetı hálózat kiépítése” tárgyú közbeszerzés lezárásához szükséges döntések 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – a „Lajosmizse Város vízvédelmi 
rendszerének fejlesztése keretében belterületi csapadékvíz-elvezetı hálózat kiépítése” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban - jóváhagyta a bírálóbizottság javaslata alapján elkészült eljárást lezáró 
döntést és az elıterjesztés 2. 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 összegzés aláírására, 
az eredmény kihirdetésére, valamint a szerzıdés megkötésére.  
 
A szerzıdést a Képviselı-testületi ülésen a Duna Aszfalt Kft. képviseletében Tóth László Úr írta 
alá. A beruházás tervezett befejezése 2014. 03.31. napja.  
 
2013. szeptember 12.  
 
131/2013. (IX. 12.) ÖH. 
Jankahidy Egészségügyi Szolgáltató Bt. kérelme 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Jankahidy Bt. azon kérelmét, mely szerint a 
közös használatú helyiségek vonatkozásában 16,86 m2 után kívánja a költségtérítést fizetni, nem 
támogatta, ezzel szemben határozatában javasolta a Jankahidy Bt. képviselıjének dr. Jankahidy 
Andreának a szerzıdés módosítását olyan formában, amely a képviselı-testület 2012. április 26-án 
elfogadott „Az egészségház épületében az egészségügyi alapellátásban dolgozó orvosok fenntartási 
költségtérítése” számítási mód szerint történjen. A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert a 
határozat 1. pontjában foglalt szerzıdés módosítására és aláírására amennyiben a Jakahidy Bt. 
képviselıje elfogadja az önkormányzat javaslatát.  
 
A határozat-kivonat megküldésre került dr. Jankahidy Andrea és a Jankahidy Bt. képviselıje 
részére. A Jankahidy Bt. képviselıje 2013.09.25. napján érkezett levelében a határozatunkban 
foglaltakra nem nyilatkozott, arról tájékoztatott, hogy a doktornı a közös használatú helyiségek 
tekintetében nem a hatályos szerzıdése szerinti 35,87 m2, hanem 20, 8 m2 után kívánja a 
fenntartási költségtérítést fizetni. Ezt követıen tájékoztattuk a Jankahidy Bt. képviselıjét, hogy 
a Képviselı-testület által hozott határozattól eltérni nem áll módunkban, és egyúttal kértük, 
hogy nyilatkozzon arra vonatkozólag, kívánja-e, hogy levelét új kérelemnek tekintsük, és így a 
Képviselı-testület  a soron következı ülésén elıterjesztés formájában megtárgyalja. Levelünkre 
válasz az elıterjesztés készítésének napjáig nem érkezett, azonban dr. Jankahidy Andrea nem a 
vele fennálló egészségügyi feladat-ellátási szerzıdésben és az Önkormányzati Hivatal Pénzügyi 
Irodája által kiállított számlák alapján tesz eleget fizetési kötelezettségének, hanem az általa a 
közös használatú helyiségek használatára számított 20,8 m2 után. Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
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az önkormányzat jogi képviselıje felszólította a Jankahidy Bt. –t, hogy fizetési kötelezettségének 
a szerzıdésében foglaltaknak a kiállított számlák alapján tegyen eleget.  
 
133/2013. (IX. 12.) ÖH. 
A pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására ellátási 
szerzıdés megkötése  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 2013. év II. félévére 
vonatkozóan feladat-ellátási szerzıdést köt a Fıplébániai Karitász Alapítvánnyal a pszichiátriai 
betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának - mint kötelezı önkormányzati 
feladatellátásnak - a biztosítására 150.000.- Ft összeg ellenében. A feladat-ellátási szerzıdés 
elkészítésére és aláírására. felhatalmazást kapott a polgármester. 
 
A feladat-ellátási szerzıdés 2013.09.13. napján aláírásra, és megküldésre került a Fıplébániai 
Karitász Alapítvány részére.  
 
141/2013. (IX. 12.) ÖH. 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete - az elıterjesztés mellékletét képezı - 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítását elfogadta, és 
felhatalmazta a polgármestert a módosító társulási megállapodás aláírására, valamint az elfogadott 
módosításnak megfelelıen az egységes szerkezető társulási megállapodás elkészítésére és aláírására. 
 
A társulási megállapodás aláírása 2013.09.13. napján mindkét fél részérıl megtörtént. A 
Kormányhivatal, valamint a Magyar Államkincstár fel é megküldésre került. Lajosmizse város 
honlapján a Közszolgáltató Társulás/Elérhetıségek, szervezeti felépítés almenün belül 
megtalálható.  
 
142/2013. (IX. 12.) ÖH. 
Képviselıi indítvány elfogadása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta Orbán Antal települési képviselıi 
indítványát és egyben felkérte Lajosmizse Város Polgármesterét a közterület-felügyelet felállításának 
tárgyi-anyagi-személyi feltételeit tartalmazó szakmai anyag soros testületi ülésre történı elkészítésére. 
 
A határozatban foglaltaknak megfelelıen elkészült a közterület-felügyelet felállításának tárgyi-
személyi feltételeit tartalmazó szakmai anyag, melyet Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 2013. október 31-i ülésen megtárgyalt és elfogadott.  
További információ a 168/2013.(X.31.) határozatnál található.  
 
146/2013. (IX. 12.) ÖH. 
Települési hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazta a polgármestert a 
hulladékkezelési közszolgáltatási szerzıdés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítására 
és a szükséges intézkedések megtételére.  
 
A határozatban foglaltaknak megfelelıen a hulladékkezelési közszolgáltatási szerzıdés 
megkötése céljából indított közbeszerzési eljárás keretében közbeszerzési tanácsadó cégektıl 
árajánlatok kerültek bekérésre a közbeszerzés teljes körő lebonyolítására.  
További információ a 153/2013. (IX.26.) számú határozatnál található.  
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147/2013. (IX. 12.) ÖH. 
Képviselıi indítvány elfogadása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta Józsáné dr. Kiss Irén települési 
képviselıi indítványát és egyben felkérte Lajosmizse Város Polgármesterét és a Pénzügyi, 
Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságot, hogy vegye fel a kapcsolatot a Bács-Kiskun Megyei 
Területfejlesztési Koncepciót elkészítı szakemberekkel és indítsa el a szakmai munkát Lajosmizse - 
Felsılajos mikro-térség vonatkozásában a 2014-2020 közötti idıszakra vonatkozó fejlesztési program 
kidolgozására. 
 
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Terület Fejlesztési Irodájával a kapcsolatfelvétel 
megtörtént. A megyei önkormányzat tájékoztatása alapján nem volt szükség a Lajosmizse - 
Felsılajos mikrotérség vonatkozásában a fejlesztési program kidolgozására, helyette a kistérségi 
polgármesterekbıl álló munkacsoport jött létre. A munkacsoportban a szakmai megkezdıdött, 
meghatározásra kerültek a 2014-2020 idıszakra vonatkozó fejlesztési prioritások, és a 
decemberi ülés határozatának megfelelıen feltöltésre kerültek a megyei önkormányzat 
honlapjára. 
 
148/2013. (IX. 12.) ÖH. 
Pályázat benyújtása a Vizuális Mővészetek Kollégiuma nyílt pályázati felhívására 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatában úgy döntött, hogy pályázatot 
nyújt be a Vizuális Mővészetek Kollégiuma nyílt pályázati felhívására. A pályázat helyszínéül a 
Képviselı-testület a Központi Parkban a volt szökıkút helyét javasolta. 
A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert a Nemzeti Kulturális Alapnál történı regisztrációra 
és a nevezési díj – bruttó 12.000.- forint – befizetésére, valamint a pályázattal kapcsolatosan felmerülı 
összes dokumentum elıkészítésére és aláírására. 
 
A pályázat határidıben benyújtásra került. 2013. november 20-án a Nemzeti Kulturális Alap 
tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a pályázatot nem részesítik támogatásban. 
 

2013. szeptember 26. 

150/2013. (IX. 26.) ÖH. 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a jogszabályoknak megfelelıen kifejezett és 
visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozik a hátrányos szociális helyzető felsıoktatási 
hallgatók, illetıleg felsıoktatási tanulmányokat kezdı fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához. Az 
Önkormányzat megbízta a polgármestert, hogy a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis 
használatáról szóló nyilatkozatot legkésıbb 2013. október 11. napjáig juttassa el az Emberi Erıforrás 
Támogatáskezelı részére. 
 
A határozatban foglaltak szerint a nyilatkozat a megadott határidıig az Emberi Erıforrás 
Támogatáskezelı részére megküldésre került. A Bursa Hungarica pályázat lefolytatása 
megtörtént, melynek eredményeképpen 4 fı pályázó részesült támogatásban. A támogatások elsı 
részléte, azaz 100.000 Ft (5 hó*5 000 Ft* 4 fı) elutalásra került.  
 
152/2013. (IX. 26.) ÖH. 
Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Intézményi Tanácsába tag delegálása  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai 
Általános Iskola Intézményi Tanácsába visszavonásig Basky András polgármestert delegálta, és 



 7

felkérte, hogy a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Intézményi Tanácsában 
Lajosmizse Város Önkormányzatának érdekeit, döntési elveit szem elıtt tartva az önkormányzatot 
képviselje.  A Képviselı-testület felhatalmazta a Polgármestert, hogy a döntésrıl, a delegált tag 
személyérıl, a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola intézményvezetıjét 
tájékoztassa. 
 
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola intézményvezetıjének tájékoztatása 
megtörtént. Az Intézményi Tanács a mőködését megkezdte.  
 
153/2013. (IX. 26.) ÖH. 
Hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos döntés 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az ajánlatot benyújtó cégek közül a Darázs 
& Társai Ügyvédi Iroda bruttó 1.143.000.- Ft összegő ajánlatát választotta és felhatalmazta 
Lajosmizse Város Polgármesterét a kiválasztott közbeszerzési céggel a megbízási szerzıdés 
megkötésére.  
 
A hulladékkezelési közszolgáltatási szerzıdés megkötése céljából indított közbeszerzési eljárás 
lebonyolítására a Darázs & Társai Ügyvédi Iroda adta a legkedvezıbb ajánlatot, ugyanakkor a 
testület által kiválasztott közbeszerzési céggel nem lett megkötve a megbízási szerzıdés, 
tekintettel arra, hogy a Képviselı-testület a 161/2013. (X.31.) határozatával visszavonta a 
146/2013. (IX.12.) és a 153. (IX.26.) határozatát. 
 
2013. október 31.  
 
154/2013. (X. 31.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületnek a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 
fogorvosi körzetekrıl szóló 2/2005. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosításából adódó 
feladatok végrehajtása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazta a polgármestert Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselı-testületnek a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
körzetekrıl szóló 2/2005. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosításában foglaltak 
figyelembevételével az érintett egészségügyi szolgáltatókkal az egészségügyi feladat-ellátási 
szerzıdések módosítására, a szerzıdések aláírására. 
 
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl szóló 2/2005. (II. 18.) önkormányzati 
rendelet kihirdetésének napja 2013. 11.04. (hatályba lépése 2013.12.31.) Az érintett 
fogorvosokkal a szerzıdés módosítások 2013. november 18. napján aláírásra kerültek. Az 
önkormányzati rendelet az álírt szerzıdésmódosítások az egyes körzetek lakosságszámára 
vonatkozó adatszolgáltatás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé 2013. november 25. 
napján megtörtént.  
 
155/2013. (X. 31.) ÖH. 
Dr. Faragó Márta Ilona praxisjogának értékesítése 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete dr. Faragó Márta Ilona praxisjogának 
elidegenítésére vonatkozó bejelentését tudomásul vette, és hozzájárult az F and SZI Egészségügyi 
Szolgáltató Betéti Társasággal fogorvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel történı 
ellátására kötött egészségügyi feladat-ellátási szerzıdés 2014. február 28. napjával közös 
megegyezéssel történı megszüntetéséhez.  
A Képviselı-testület határozatában úgy nyilatkozott, hogy a FOGSORDOKTOR Egészségügyi 
Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: 1202 Budapest, Baross u. 45. 5/21., képviseli: Hunyi Tamás 
István cégvezetı) Lajosmizse Város Önkormányzatának a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
körzetekrıl szóló rendeletében meghatározott II. számú fogorvosi körzetre vonatkozóan területi 
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ellátási kötelezettséggel egészségügyi feladat-ellátási szerzıdést kíván kötni. A Képviselı-testület 
felhatalmazta a polgármestert a feladat-ellátási szerzıdés megszüntetésének aláírására az F and SZI 
Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal, valamint a feladat-ellátási szerzıdés megkötésére a 
FOGSORDOKTOR Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal.  
 
A feladat-ellátási szerzıdés megszüntetése aláírásra került, melynek kapcsán az ÁNTSZ, illetve 
az OEP tájékoztatása megtörtént. A FOGSORDOKTOR BT. –vel elıszerzıdés aláírásra került, 
az szolgáltató részére az engedélyek kiadása folyamatban van, a végleges feladat-ellátási 
szerzıdés megkötése várhatóan hamarosan megtörténik.  
 
156/2013. (X. 31.) ÖH. 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013. évi munkarendjében 2013. december 23. és december 30-31. valamint 2014. január 2-3. 
napjaira (5 munkanapot érintıen) igazgatási szünetet rendelt el. 
A Képviselı-testület felkérte a jegyzıt a szükséges munkaszervezési intézkedések megtételére, 
valamint arra, hogy az igazgatási szünetrıl a lakosságot és a társhatóságokat elızetesen tájékoztassa. 
 
2013.11.25. napján tájékoztatást kapott a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatallal 
kapcsolatban álló 50 társszerv, közöttük a lajosmizsei intézmények is. Az igazgatási szünet 
hirdetése a honlapon, valamint a hivatal aulájában lévı hirdetıtáblán is megtörtént.  
 
159/2013. (X. 31.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete mőködésével 
kapcsolatos döntés 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetét tovább mőködteti.  
A Képviselı-testület felkérte a polgármestert, hogy a soron következı ülésre készítse elı az 
intézményvezetıre vonatkozó pályázati kiírás részleteit. 
 
A pályázat kiírásra került, a pályázat elbírálása jelen testületi – ülés napirendi pontját képezi. 
  
160/2013. (X. 31.) ÖH. 
Lajosmizse Önkormányzata intézményeinek információtechnológiai fejlesztése 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete döntött az optikai hálózat kiépítésének a 
Magyar Telekom által tett 2.000.000.- Ft+ Áfa ajánlatának elfogadásáról, és felkérte a polgármestert, 
hogy a soros Képviselı-testületi ülésre a megrendelendı alközpont/alközpontok megrendeléséhez 
kapcsolódó elıterjesztést, beleértve a kiépítéséhez szükséges beruházás fedezeti kimutatását készítse 
elı, továbbá készítse elı az alközpont/alközpontok és a hálózatépítés vonatkozásában felmerülı 
valamennyi szükséges költség kimutatását. 
 
Az optikai hálózat kiépítésére vonatkozó 2.000.000 Ft+Áfa összeg Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. évi költségvetésérıl szóló 2/2013. (II.15.) 
önkormányzati rendeletébe betervezésre került. A határozatban foglaltaknak megfelelıen az 
alközpontok megrendeléséhez kapcsolódó elıterjesztést 2013. november 21. napján tárgyalta a 
Képviselı-testület, melyrıl a 176/2013. (XI.21.) számú határozatban döntött.  
 
162/2013. (X. 31.) ÖH. 
Csatlakozási szándék kinyilvánítása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy tulajdonrészt kíván 
vásárolni az Izsák-Kom Kft-ben, és közszolgáltatási szerzıdést köt.   
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A Képviselı-testület megbízta Lajosmizse Város Polgármesterét a szükséges intézkedések 
megtételére, a tulajdonrész vásárlásáról szóló szerzıdés megkötésére. 
 
A 2013. IX. 26.-i képviselı-testületi döntést követıen, - melyben közbeszerzési tanácsadó céget 
választott a testület -, kereste meg az önkormányzatot Rudics Ákos, az Izsák-Kom Kft.-hez 
történı csatlakozás lehetıségével. Amennyiben Lajosmizse Város Önkormányzata tulajdonosi 
hányaddal rendelkezik az Izsák-Kom Kft.-bıl, nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatnia. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy tulajdonrészt kíván 
vásárolni az Izsák-Kom Kft-ben és vele köt közszolgáltatási szerzıdést 2014. január 1-jével. A 
határozatban foglalt felhatalmazásnak Lajosmizse Város Polgármestere eleget tett, a 
tulajdonrész vásárlásáról szóló szerzıdés 2013. november 8-án aláírásra került.  
 
 
163/2013. (X. 31.) ÖH. 
Hulladékkezelési közszolgáltatás folyamatos ellátásával kapcsolatos intézkedés 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékkezelési közszolgáltatás 
folyamatos, zavartalan ellátása érdekében felkérte Lajosmizse Város Polgármesterét, hogy tárgyalást 
kezdeményezzen jelen közszolgáltatóval a közszolgáltatási szerzıdés felmondásának lejártát (2013. 
december 14.) követıen az új közszolgáltató belépéséig a közszolgáltatás biztosítása céljából.  
A Képviselı-testület felhatalmazta Lajosmizse Város Polgármesterét az átmeneti idıre vonatkozó 
szerzıdés megkötésére. 
 
A hulladékkezelési közszolgáltatási szerzıdés 2013. december 14-ével lejárt. A közszolgáltatás 
folyamatos, zavartalan ellátása érdekében az új közszolgáltató belépéséig a Képviselı-testület 
fenti határozatában felhatalmazta a Polgármestert, hogy tárgyalást kezdeményezzen a 
Saubermacher Kft-vel és az átmeneti idıszakra kössön vele megállapodást. Az Izsák-Kom Kft. 
kompromisszumos megoldást talált az átmeneti idıszak áthidalására, a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást már 2013. december 16. napjától el tudja látni. Az Izsák-Kom Kommunális 
Szolgáltató Nonprofit Kft-vel 2013. december 16-án hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerzıdés lett kötve 2015. december 31-ig 
 
168/2013. (X. 31.) ÖH. 
Közterület-felügyelet felállítása 
 
A Képviselı-testület elfogadta a közterület-felügyelet felállításáról szóló szakmai anyagot, valamint 
határozatában úgy döntött, hogy 1 fı közterület-felügyelı útján kívánja elláttatni 2014.01.01. napjától 
a közterület-felügyelet feladatait. A Képviselı-testület felkérte a polgármestert, hogy az önkormányzat 
2014. évi költségvetésében teremtse meg a közterület-felügyelı alkalmazásának feltételeit. 
A Képviselı-testület felkérte a jegyzıt, hogy a 2012. évi CXX. törvény 24. § (3) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelıen kezdeményezze a helyi rendıri szervnél az együttmőködési megállapodás 
megkötését, valamint arra, hogy a soros képviselı-testületi ülésre terjessze elı a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodásnak, a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának és a Hivatal alapító okiratának módosítását. 
 
A képviselı-testület döntött 1 fı közterület-felügyelı 2014. január 1-el történı 
foglalkoztatásáról, melynek pénzügyi feltételeit kérte a 2014. évi költségvetésbe beépíttetni. A 
közterület-felügyelıi állásra a hirdetés 2013. november 28-án megjelent, melynek beadási 
határideje 2013. december 16-a volt. A határozatban foglaltaknak megfelelıen Lajosmizse Város 
Jegyzıje kezdeményezte a helyi rendıri szervnél az együttmőködési megállapodás megkötését. 
Az állásra nem érkezett érvényes pályázat. A pályázat újra kiírásra kerül. A megállapodás, a 
Szervezeti és Mőködési Szabályzat, valamint az alapító okirat módosítása megtörtént.  
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2013. november 21.  
 
173/2013. (XI. 21.) ÖH. 
Urnatartó kegyoszlop megrendelése 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megrendelt Lengyel Krisztián 
épületszobrásztól 3 db urnatartó kegyoszlopot bruttó 1.500.000.- forint összegben az elıterjesztés 
mellékletét képezı árajánlatában foglaltak szerint. A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert 
a vállalkozási szerzıdés aláírására. 
 
Lengyel Krisztiánnal a szerzıdéskötés megtörtént 2013. december 11-én. Teljesítési határidı 
2014. június 30. 
 
174/2013. (XI. 21.) ÖH. 
Döntés 2014. évi fejlesztésekrıl a Lajosmizsei Köztemetı területén 
 
A Képviselı-testület megbízta a Mizsebau Építı Kft -t 2014. évi teljesítéssel a Lajosmizsei 
köztemetıben a kerítésépítés, az urnafal körüli térburkolás és a parkoló építés tevékenységek 
elvégzésére bruttó 12.795.926.- Forint értékben az elıterjesztés mellékletét képezı árajánlatában 
foglaltak szerint azzal, hogy a polgármester kezdeményezzen tárgyalásokat a vállalkozóval annak 
érdekében, hogy ebben az árban lehetıség szerint 10-10 parkoló kerüljön kialakításra, és egyúttal 
felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerzıdések aláírására.  
 
A döntést követıen a döntés eredményérıl az árajánlatot adók kiértesítésre kerültek és a nyertes 
ajánlattevıvel – Mizsebau Építı Kft. – a kapcsolatfelvétel megtörtént. A szerzıdéskötés 
folyamatban van. A kivitelezés elindulása 2014. év második negyedévében várható. 
 
175/2013. (XI. 21.) ÖH. 
Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtárában foglalkoztatott dolgozók 
létszámcsökkentése 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az általa fenntartott 
Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtárában biztosított feladatellátás racionálisabb 
megszervezése során felszabaduló 1 fı szakalkalmazotti munkakör és 1 fı technikai dolgozó státusz 
megszüntetésével az intézmény létszámkeretét 11 fıre csökkenti 2014. évben, egyúttal felkérte a 
jegyzıt, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetet e határozatnak megfelelıen készítse elı. 
A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy amennyiben jogszabályi lehetısége fennáll, 
úgy a létszám leépítéssel kapcsolatos költségek megtérülésére pályázatot nyújtson be. 
 
A határozat kivonat megküldésre került a Mővelıdési Ház és az Intézmények Gazdasági 
Szervezete részére. A 2014. évi költségvetésrıl szóló rendelet-tervezet 2014. február 5. napjáig a 
Képviselı-testület részére elıterjesztésre kerül. A létszám leépítéssel kapcsolatos költségek 
megtérülésére vonatkozó pályázat várhatóan 2014. áprilisában jelenik meg.  
 
176/2013. (XI. 21.) ÖH. 
Lajosmizse Önkormányzata intézményeinek információtechnológiai  fejlesztése II. forduló 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete döntött az Információtechnológiai 
fejlesztéshez kapcsolódóan az alábbi beruházásokról: 

 
Egészségház hálózatfejlesztése      Bruttó 2.534.869 Ft 
2 db telefonközpont kiépítése Bruttó 5.427.980 Ft 
Egészségház épületen belüli 40 érpáras telefonkábel kiépítés Bruttó    407.289 Ft 
Optikai rendszerbe illesztés Bruttó  1.186.891 Ft 
összesen: Bruttó   9.557.029 FT 



 11

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kötelezettséget vállalt arra, hogy a 
fentiekben megjelölt beruházás fedezetét a 2014. évi költségvetési évben tervezi. 
A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a beruházáshoz kapcsolódó valamennyi 
szükséges intézkedést megtegye. 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. évi költségvetésérıl szóló 
elıterjesztést a Képviselı-testület 2014. február 5. napjáig tárgyalja. 
Az Egészségház hálózatfejlesztése várhatóan 2014. február hónapban elkészül. A 40 érpáras 
telefonkábel kiépítés szintén a hálózatfejlesztés részét képezi.  
A 2 db telefonközpont és a hozzá tartozó szolgáltatások 2014. február – március hónapokban 
kerülnek kiépítésre, az erre vonatkozó kivitelezési szerzıdés 2014. január 16. napján aláírásra 
került. Az optikai hálózat kiépítésére és rendszerbe illesztésére a felmérés folyamatban van, az 
erre vonatkozó kivitelezési szerzıdés várhatóan február hónapban kerül megkötésre.  
 
178/2013. (XI. 21.) ÖH. 
Lajosmizse, 0275/98 hrsz-ú ingatlan megosztása, egy részének elidegenítése, árverés kiírása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 0275/98 hrsz-ú ingatlan 0275/153 hrsz-ú 
ingatlan melletti szakaszát forgalomképes vagyonná minısítette, és kijelölte eladás útján történı 
elidegenítésére, az elıterjesztés mellékletét képezı NYILVÁNOS ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 
szerint. A Polgármester felhatalmazást kapott az ingatlanrészt érintı telekalakítási dokumentációk és 
kapcsolódó szerzıdések aláírására. 

Az árverés 2013.12.11. napján lezajlott. Az ingatlanrészre vonatkozó telekalakítási határozat 
még nem emelkedett jogerıre, viszont a vázrajz Földhivatal általi felülvizsgálata során az 
eladott terület 19 m2-el növekedett. A terület növekmény következtében az árverési vételár 
1.407.000 Ft-ról 1.446.900 Ft-ra emelkedett, ennek megfelelıen a vonatkozó szerzıdés megkötése 
folyamatban van.  

179/2013. (XI. 21.) 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 1. melléklete szerint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
elfogadta, és felhatalmazta a polgármestert a módosított egységes szerkezetbe foglalt megállapodás 
aláírására. 
 
Az egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására 2013. december 17. napján sor került, 
amelyet a jogszabályi követelményeknek megfelelıen a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Törvényességi Ellenırzési Fıosztálya részére törvényességi ellenırzés céljából felterjesztésre 
került. 
 
2013. december 13. 
 
190/2013. (XII. 13.) ÖH. 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés megkötése  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta az elıterjesztés mellékletét 
képezı Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdést, azzal, hogy a szerzıdés idıtartama 2 év, 
továbbá a szerzıdésbıl törlésre kerül a VI. fejezet 1.) bekezdés 2. mondata, és a szerzıdés függeléke, 
és felhatalmazást adott a polgármesternek a szerzıdés aláírására.  
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A határozatban foglalt felhatalmazásnak megfelelıen az Izsák-Kom Kommunális Szolgáltató 
Nonprofit Kft-vel 2013. december 16-án hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés lett kötve 
2015. december 31-ig. 
 
191/2013. (XII. 13.) ÖH. 
A Mizsei utcai sporttelep 841/1 hrsz-ú telkének megosztása a Sportcsarnok engedélyezéséhez 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az elıterjesztés melléklete 
szerinti helyszínrajzi vázrajz alapján megosztja a 841/1 hrsz-ú telket. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
döntéshez kapcsolódóan a földmérési munkát megrendelje, a telekalakítási és az ingatlan-
nyilvántartási átvezetési eljárás iratait tulajdonosi minıségben aláírja. 
 
A földmérési munka megrendelése megtörtént, a telekalakítási és az átvezetési eljárás 
folyamatban van.  
 
2013. december 19.  
 
193/2013. (XII. 19.) ÖH. 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta az elıterjesztés mellékletét 
képezı Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
módosítását és felhatalmazta a polgármestert a módosított Szervezeti és Mőködési Szabályzat 
aláírására.  
 
Az egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2013. december 20. napján 
aláírásra került.  
 
194/2013. (XII. 19.) ÖH. 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta az elıterjesztés mellékletét 
képezı Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítását, egyúttal 
felhatalmazta a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására, valamint az elfogadott 
módosításnak megfelelıen az egységes szerkezető társulási megállapodás elkészítésére és aláírására.  
 
Az egységes szerkezető társulási megállapodás aláírására 2013. december 19. napján sor került, 
amelyet a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei 
Igazgatósága részére iratbefogadásra megküldésre került.  
 
198/2013. (XII. 19.) ÖH. 
A pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátására, és a pszichiátriai betegek és 
szenvedélybetegek közösségi ellátására, valamint a szenvedélybetegek alacsonyküszöbő 
közösségi ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerzıdések megkötése  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a Fıplébániai Karitász 
Alapítvánnyal feladat-ellátási szerzıdést köt: 

a. 2014. évre vonatkozóan a pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali 
ellátásának - mint kötelezı önkormányzati feladatellátásnak - a biztosítására 500.000.- 
Ft ellenében; 

b.  határozatlan idıre a pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek közösségi ellátására,    
valamint a szenvedélybetegek alacsonyküszöbő közösségi ellátására vonatkozóan 
finanszírozási kötelezettség nélkül. 
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A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert a feladat-ellátási szerzıdések elkészítésére és 
aláírására. 
 
A Fıplébániai Karitász Alapítvánnyal a feladat-ellátási szerzıdés aláírásra került 2014. január 
14. napján, ami továbbküldésre került az Alapítvány felé.  
 

Határozat-tervezet 
 
 ………/2014. (…..) ÖH. 
A 2013. július 01-tıl 2013. december 31-ig tartó idıszakban 
a Képviselı-testület által meghozott és 2013. december 31-ig  
lejárt határidej ő határozatainak végrehajtásáról szóló 
jelentés elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a jegyzı jelentését - a 2013. július 
01-tıl 2013. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által meghozott és 2013. 
december 31-ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról - elfogadja. 

 
Határidı: 2014. január 30. 
Felelıs: Képviselı-testület 

 
Lajosmizse, 2014. január 16. 
 
 
         dr. Balogh László sk.  
          jegyzı 


