
Lajosmizse Város 
Önkormányzata 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2020. január 23-i  soros ülésének jegyzőkönyvéből 
 

Kihagyva a kihagyandókat! 
 
1/2020. (I.23.) ÖH. 
Egészségház mosdóblokkjainak felújítása 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6050 Lajosmizse, Dózsa 
György út 104-106. szám alatti épület aulában lévő női, férfi és személyzeti 
vizesblokkjai, valamint az emeleti női, férfi személyzeti vizesblokkjainak felújítása 
kapcsán támogatja a magasabb műszaki tartalom megvalósítását. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban 
meghatározott fejlesztéshez szükséges bruttó 479.919.- forintot biztosítja Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 
8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete 10. melléklet „Felhalmozási kiadások 
részletezése” táblázat „Beruházási kiadások” 1.27. sora terhére. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a támogatói okirat módosításának kezdeményezésére és az azzal 
kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedés megtételére, valamint a felújítási 
munkálatok megkezdésére. 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye vezetőjét a 
fejlesztés megvalósítása kapcsán a szakemberek munkáinak koordinálására és a 
megvalósítás idején az intézmény működésében előforduló átmeneti helyzetek 
kezelésére. 

Határidő: 2020. január 23. 
Felelős: Képviselő-testület 

 
Kihagyva a kihagyandókat! 

Kmf. 
 

 Basky András  sk.     dr. Balogh László sk. 
   polgármester                          jegyző  
 

A kivonat hiteles! 
 
 
Lajosmizse, 2020. január 23. 
 
 
Kisjuhászné Almási Anita  
titkársági ügyintéző 
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